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ANALIZA PROCESÓW ZUŻYWANIA ŁOPAT W NISKROPRĘŻNEJ  

STREFIE TURBINY PAROWEJ 

 

W artykule przeprowadzona została analiza procesów zużywania łopat w niskoprężnej strefie (NP) turbiny parowej. Badano 

topografię powierzchni, skład chemiczny, mikrostrukturę oraz twardość. Z przeprowadzonych obserwacji wynika, że największa 

intensywność zużywania występowała na końcu krawędzi łopaty (także w strefie zahartowanej), a zwłaszcza  

w strefie przecinania się krawędzi natarcia z powierzchnią czołową łopaty. Dominujące procesy zużycia występujące na po-

wierzchni badanej łopaty to erozja strefowa (lokalna) oraz korozja. Procesy te prowadzą do bardzo szybkiej degradacji  

w strefie krawędzi natarcia, które powodują powstawanie charakterystycznego „uskoku geometrycznego” w postaci zmniejsze-

nia przekroju łopaty, co w konsekwencji wpływa na powstanie niebezpiecznej strefy przekroju krytycznego, który ma bardzo 

istotny wpływ na degradacyjne procesy niszczenia (pękania zmęczeniowego). 

 

WSTĘP 

Turbina parowa jest silnikiem cieplnym wirnikowym. W turbinie 
parowej podobnie jak w tłokowym silniku parowym, przetwarza się 
energia "cieplna" pary wodnej na pracę mechaniczną. W siłowni pa-
rowej turbina parowa wraz z generatorem elektrycznym tworzą tur-
bozespół [1].  

Łopaty w niskoprężnej strefie turbiny parowej to wyjątkowo 
ważne elementy turbiny. W niekorzystnych warunkach (wysoka tem-
peratura, korozja, erozja) przenoszą duże obciążenia dynamiczne 
oraz statyczne [2, 6]. Są narażone na degradację warstwy wierzch-
niej oraz zmęczenie materiału. 

Ukształtowanie profilu łopaty powoduje, że prędkość przepływu 
pary jest różna w poszczególnych punktach jej powierzchni: większa 
po stronie wypukłej i mniejsza po stronie wklęsłej. Dlatego także ci-
śnienie różni się po obu stronach łopaty - jest mniejsze po stronie 
wypukłej i większe po stronie wklęsłej [2, 5]. 

1. CEL I METODYKA BADAŃ 

Głównym celem badań powierzchni łopat z niskoprężnej części 
turbiny parowej, było zdefiniowanie mechanizmu jej degradacji, tj. zu-
życia i uszkodzenia. Uwzględniono powierzchnię krawędzi natarcia, 
stref uszkodzonych podczas awarii, a także określono intensywność 
zużycia z podziałem na charakterystyczne strefy. 

W trakcie analizy procesów zużywania się łopat turbiny parowej 
stopnia NP stosowanej w sektorze energetycznym, przeprowadzono 
badania i pomiary topografii powierzchni warstwy wierzchniej łopat 
turbin parowych po eksploatacji oraz po różnych zdarzeniach loso-
wych (np. awariach). Pobrano próbki do analizy stereometrii po-
wierzchni, składu chemicznego, fazowego, mikrostruktury oraz na-
prężeń własnych fragmentu materiału łopaty. Do cięcia wykorzystano 
uniwersalną przecinarkę do materiałów konstrukcyjnych Brillant 200 
firmy ATA. Do wykonania zgładów metalograficznych wykorzystano 
automatyczną prasę do inkludowania Opal 410 firmy ATA oraz tale-
rzową szlifierko-polerkę Saphir 520 firmy ATA. Próbki szlifowano na 
papierach ściernych o gradacji od 80 do 2400. Następnie polerowano 
na dyskach polerskich z użyciem zawiesin tlenkowych o ziarnisto-

ściach 6 µm oraz 1 µm. Przed obserwacją mikrostruktury próbki tra-
wiono. W ramach prowadzonych badań mikrostruktury wykonano ob-
serwację charakterystycznych stref, wykorzystując mikroskop op-
tyczny Keyence VHX-1000. 

Topografię powierzchni, mikrostrukturę oraz skład chemiczny 
zbadano z wykorzystaniem skaningowego mikroskopu elektrono-
wego (SEM). Wykonano także obserwacje mikrostruktury warstwy 
wierzchniej wypolerowanych i wytrawionych próbek pobranych  
z charakterystycznych stref w przekroju poprzecznym łopaty. Bada-
nia przeprowadzono poprzez obserwacje mikroskopowe oraz wyko-
nanie serii zdjęć z wykorzystaniem detektora elektronów wtórnych 
(SE) oraz detektora elektronów wstecznie rozproszonych (BSE).  

Do przeprowadzenia mikroanalizy składu chemicznego wyko-
rzystano zainstalowany w mikroskopie skaningowym detektor EDS. 
Badania składu chemicznego wykonano przy pomocy mikroskopu 
skaningowego Philips XL 30 ze spektrometrem rentgenowskim oraz 
przystawką „EDAX”. Pomiar naprężeń własnych wykonano metodą 
Waismana Philipsa. Do określenia wartości naprężeń własnych za-
stosowano metodę „Waismana-Phillipsa” usuwania warstw [6 - 7], 
polegającą na pomiarze zmiany ugięcia górnej strony specjalnej 
próbki o wymiarach 5x10x100 mm, podpartej na dwóch punktowych 
podporach w czasie elektrochemicznego trawienia [7].  

2. WYNIKI BADAŃ 

Przeprowadzone wstępne obserwacje organoleptyczne z wyko-
rzystaniem mikroskopu optycznego ze światłowodową transmisją ob-
razu, wykazały intensywne procesy zużycia, głównie w strefie krawę-
dzi natarcia (spływu) łopaty turbiny parowej (rys. 1). Największa in-
tensywność zużywania występowała na końcu krawędzi łopaty, także 
w strefie zahartowanej, zwłaszcza w strefie przecinania się krawędzi 
natarcia z powierzchnią czołową łopaty. 

W wyniku przeprowadzonej obserwacji w strefie krawędzi natar-
cia (rys. 1) zaobserwowano charakterystyczne efekty procesu erozji 
na krawędzi natarcia i w dolnej strefie łopaty. Na końcu strefy nr 2 
(rys. 1a) zahartowanego materiału, stwierdzono pęknięcie rozcho-
dzące się w głąb materiału (rys. 3). Pęknięcie spowodowane jest 
prawdopodobnie zewnętrznym wymuszeniem mechanicznym, wywo-
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łanym przez inne łopaty w niskoprężnej strefie pracy turbiny uszko-
dzonej awaryjnie, tj. pękniętej i urwanej. Spowodowało to trwałe od-
kształcenie plastyczne końca łopaty, widoczne w strefie 1 (rys. 1). 

Na rysunku 2a przedstawiono widok powierzchni łopaty po eks-
ploatacji w niskoprężnej części turbiny parowej. Strefy, w których zi-
dentyfikowano charakterystyczny nalot tlenkowy (głównie tlenki że-
laza), jako efekt procesu korozji, występującego zarówno w czasie 
eksploatacji łopaty oraz po jej zdemontowaniu. 

Dominujące procesy zużycia występujące na powierzchni bada-
nej łopaty to erozja strefowa (lokalna). Procesy te powodują gwał-
towną degradację w strefie krawędzi natarcia. Powodują również po-
wstawanie charakterystycznego „geometrycznego uskoku” (strefa 2 
– rys. 1) w postaci mniejszego przekroju łopaty, co w konsekwencji, 
stwarza niebezpieczeństwo wystąpienia strefy przekroju krytycz-
nego, który z kolei ma bardzo istotny wpływ na degradacyjne procesy 
niszczenia (pękania zmęczeniowego). Stwierdzono, że w wyniku pro-
cesu erozji wystąpiły ubytki materiału sięgające nawet na głębokość 
kilkuset mikrometrów, tj. nawet do ok. 930 µm (rys. 4), co świadczy 
o wysokiej intensywności procesu erozji. W konsekwencji powoduje 
to znaczne ubytki materiału, pogorszenie wyrównoważenia łopat, w 
tym również wirnika, a także zaburzenia w przepływie strugi pary 
przesyconej w niskoprężnej strefie turbiny. 

 

 
Rys. 1. Widok charakterystycznej powierzchni łopaty po eksploatacji 
w niskoprężnej strefie turbiny parowej na krawędzi natarcia w jej gór-
nej strefie, 1 - koniec krawędzi natarcia (spływu); 2 – granica strefy 
zahartowanej krawędzi natarcia, powiększenie x20 (b, c) 
 

W ramach badań laboratoryjnych przeprowadzono także bada-
nia z wykorzystaniem skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) w 
strefie natarcia łopaty stopnia NP. Dokumentację zdjęciową z charak-
terystycznych stref przedstawionych na rysunku 5. Potwierdzono 
również występowanie stref o dużej degradacji (ubytku) materiału na 
powierzchni łopaty. Oprócz ubytku materiału stwierdzono występo-
wanie licznych, lokalnych odkształceń plastycznych (zaznaczone na 
rysunku 5c) powstałych w wyniku oddziaływania mikrokropel wody, 
wytworzonych w czasie procesu przechładzania pary wodnej w stre-
fie niskoprężnej turbiny parowej. 

W strefie z efektem erozji stwierdzono charakterystyczne defor-
macje makro- i mikro-plastyczne, które powstały w wyniku działania 
mikro-kropelek wody w obszarze krawędzi natarcia (spływu). Jest to 
efekt kinetyki procesu, tj. obrotu (przemieszczenia) wirnika turbiny 
z łopatami (3000 obr/min) oraz oddziaływania środowiska pary prze-
chłodzonej. W efekcie tych procesów erozja mikro-kropli wody powo-
dowała powstanie głównie sił stycznych do powierzchni krawędzi ło-
paty, powodując odkształcenie plastyczne wraz z lokalnym ubytkiem 
materiału łopaty. 

 
Rys. 2. Widok charakterystycznej łopaty po eksploatacji w niskopręż-
nej strefie turbiny parowej; a) powiększenie x30, b) powiększenie 
x200 

 

 
Rys. 3. Widok charakterystycznej powierzchni łopaty po eksploatacji 
w niskoprężnej strefie turbiny parowej w obszarze zakończenia strefy 
zahartowanej z widocznym pęknięciem, powiększenie x20 
 

Badania mikrostruktury przeprowadzono na kilku próbkach po-
branych z różnych stref łopaty po eksploatacji w niskoprężnej części 
turbiny parowej. Charakterystyczne zdjęcia mikrostruktur przedsta-
wiono na rys. 6.  
 

pęknięcie 
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Rys. 4. Widok powierzchni przekroju wycinka łopaty po eksploatacji 
w niskoprężnej strefie turbiny parowej przy powiększeniu x50 z za-
znaczoną krawędzią powierzchni zniszczonej podczas eksploatacji 
(a) oraz krawędzią bez widocznego zużycia erozyjnego (b); 1 – górna 
krawędź natarcia, 2 – dolna krawędź natarcia, Ł - łopata 

 
W wyniku przeprowadzonej analizy, stwierdzono wysoką jedno-

rodność mikrostruktury martenzytu odpuszczonego (sorbit) w strefie 
rdzenia łopaty z lokalnymi, jasnymi strefami trudniej trawiącymi się, 
co może świadczyć o pewnej jej niejednorodności. Zaobserwowano 
wyraźne pakiety listew martenzytu odpuszczonego. Na uwagę zasłu-
guje fakt występowania widocznej strefy zdegradowanej procesami 
erozji (zwłaszcza strefa A, a także B i C). W strefach D–F praktycznie 
nie stwierdzono degradacji powierzchni, tylko lokalnie w minimalnym 
stopniu zaobserwowano efekty erozji. Zaobserwowano mikrostruk-
turę sorbityczną, charakterystyczną dla procesu ulepszania ciepl-
nego (hartowanie i wysokie odpuszczanie). W strefie tej stwierdzono 
wysoką jednorodność tej mikrostruktury z wyraźnymi pakietami mar-
tenzytu po wysokim odpuszczaniu (mikrostruktura sorbityczna). Nie 
stwierdzono w analizowanej strefie martenzytu, co świadczy o całko-
witym zużyciu strefy zahartowanej na krawędzi natarcia łopaty. 
 

 
Rys. 5. Widok powierzchni krawędzi natarcia łopaty po eksploatacji 
w niskoprężnej strefie turbiny parowej po eksploatacji (rys. 5a, b)  
z zaznaczonymi charakterystycznymi strefami zużytymi erozyjnie 
oraz odkształconymi plastycznie (rys. 5c), SEM 
 



I 

Eksploatacja i testy 
 

 

   

1232 AUTOBUSY 12/2016 
 

 
 
 

 
Rys. 6. Sorbityczna mikrostruktura materiału łopaty po eksploatacji w 
niskoprężnej strefie turbiny parowej 1 oraz 3, b-d) charakterystyczna 
mikrostruktura sorbityczna w obszarze 1, e-f) charakterystyczna mi-
krostruktura sorbityczna w obszarze 3 
 

Udział procentowy poszczególnych pierwiastków chemicznych 
w wskazanych punkach na rysunku 7 przedstawiono w tabeli 1.  

Wyniki badań topograficznych ujawniły obecność produktów ko-
rozji na powierzchni próbki. Zlokalizowano na niej cząstki tlenków ty-
tanu oraz żelaza. 

Przeprowadzona analiza składu chemicznego materiału łopaty 
w środkowej strefie przekroju poprzecznego potwierdziła występowa-
nie oprócz Fe i C występowanie także Cr, Ni, Mo, Mn, V, Ti oraz Al. 
Świadczy to o składzie zbliżonym do materiałów standardowo stoso-
wanych w produkcji łopat turbin parowych, takich jak: X22CrMoV12-
1, X21CrMoV12-1, X20CrMoV11-1, X12Cr13, X30Cr13 itp. 

Przeprowadzono także analizę w mikroobszarach (punktową 
oraz rozkład pierwiastków na powierzchni), które potwierdziły wystę-
powanie w mikroobszarach ww. głównych pierwiastków stopowych, 
a także śladowych ilości Ti, Al, Cu, Ca oraz dużej ilości tlenków na 
powierzchni roboczej łopaty turbiny. 

Na podstawie wyników badań mikrostrukturalnych oraz badań 
analizy składu chemicznego stwierdzono, że badany materiał jest 
najprawdopodobniej stalą chromowo-niklowo-molibdenowo-wana-
dową po obróbce cieplnej (hartowanie oraz wysokie odpuszczanie) o 
strukturze sorbitu. 
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Rys. 7. Widok łopaty po eksploatacji w niskoprężnej strefie turbiny 
parowej łopaty (a) oraz topografia powierzchni w strefie analizy 
składu chemicznego (b) z zaznaczonymi obszarami wykonania ana-
lizy  
 

Podczas analizy składu fazowego rozpoznano następujące fazy: 
żelazo alfa, martenzyt, węgliki Cr23C6 i prawdopodobnie Fe4C, po-
nadto z fazą martenzytyczną częściowo nakładają się: Fe3Ni, 
Cr0.23Mn0.08Ni0.69, NiFe i CrNi. 

Podczas identyfikacji składu fazowego w badanej stali nakładają 
się obrazy kilku faz i dlatego identyfikacja jest znacznie utrudniona – 
nie można jednoznacznie wskazać poszczególnych faz. 

Badany materiał pobrany z łopaty ma twardość od 300 do 370 
HV0,1. Stwierdzono niewielki (o ok. 20-50 jednostek HV0,1) wzrost 
mikrotwardości przy powierzchni, spowodowany najprawdopodobniej 
umocnieniem związanym z oddziaływaniem ciśnienia na powierzch-
nię łopaty lub pozostałością odkształceń po obróbce mechanicznej.  

Podczas pomiaru naprężeń stwierdzono występowanie w war-
stwie wierzchniej łopaty głównie naprężeń własnych o znaku „-‘’ (na-
prężenia ściskające) o wartości średniej σ = -400 MPa. Zalegają one 
w warstwie wierzchniej do głębokości ok. 0,35 mm. W wyniku roztra-
wiania elektrochemicznego (usuwania kolejnych warstw materiału) 
wartość tych naprężeń wzrastała, aby osiągnąć max. σ = -610 MPa 
na głębokości ok. 0,13 mm. Dalsze roztrawianie materiału wykazało 
stopniowy spadek naprężeń do „0” na głębokości ok. 0,36 mm. 
 

PODSUMOWANIE 

Przeprowadzone wstępne obserwacje organoleptyczne oraz 
z wykorzystaniem mikroskopu optycznego ze światłowodową 
transmisją obrazu, a także SEM, wykazały intensywne procesy zuży-
cia erozyjnego, głównie w strefie krawędzi natarcia (spływu) łopaty 
turbiny parowej. Z przeprowadzonych obserwacji wynika, że najwięk-
sza intensywność zużywania występowała na końcu krawędzi łopaty 
(także w strefie zahartowanej), a zwłaszcza w strefie przecinania się 
krawędzi natarcia z powierzchnią czołową łopaty. 

W wyniku przeprowadzonej obserwacji w strefie krawędzi natar-
cia (spływu) zaobserwowano charakterystyczne efekty procesu ero-
zji. Na powierzchni łopaty stopnia NP w pewnych strefach stwier-
dzono wyraźnie występowanie charakterystycznego nalotu tlenko-
wego (głównie tlenki żelaza), jako efektu procesu korozji, występują-
cego zarówno w czasie eksploatacji łopaty, jak i po jej zdemontowa-
niu. W strefie poniżej zahartowanej powierzchni stwierdzono pęknię-
cie rozprzestrzeniające się w głąb materiału. Pęknięcie spowodo-
wane jest prawdopodobnie zewnętrznym wymuszeniem mechanicz-
nym wywołanym przez inne łopaty w niskoprężnej strefie pracy tur-
biny uszkodzonej awaryjnie, tj. pękniętej i urwanej. Spowodowało to 
trwałe odkształcenie plastyczne końca łopaty. 

Dominującym procesem zużycia występującym na powierzchni 
badanej łopaty to erozja strefowa (lokalna). Procesy te prowadzą do 
bardzo szybkiej degradacji w strefie krawędzi natarcia, które powo-
dują powstawanie charakterystycznego „uskoku geometrycznego” 
w postaci zmniejszenia przekroju łopaty, co w konsekwencji wpływa 
na powstanie niebezpiecznej strefy przekroju krytycznego, który ma 
bardzo istotny wpływ na degradacyjne procesy niszczenia (pękania 
zmęczeniowego). 

Przeprowadzono także obserwacje powierzchni natarcia 
(spływu) łopaty. Obserwacje te potwierdziły także podobny mecha-
nizm degradacji (niszczenia) w strefie krawędzi natarcia, co potwier-
dzają wykonane zdjęcia oraz profile powierzchni w 3D. Stwierdzono, 
że w wyniku procesu erozji wystąpiły ubytki materiału sięgające na-
wet na głębokość kilkuset mikrometrów, tj. nawet do ok. 930 µm. 
Świadczy to o bardzo dużej intensywności procesu erozji. W konse-
kwencji powoduje to znaczne ubytki materiału, pogorszenie wyrów-
noważenia łopat, w tym również wirnika, a także zaburzenia w prze-
pływie strugi pary przesyconej w niskoprężnej części turbiny parowej.  

Wykonano także badania mikrostruktury materiału łopaty. Zaob-
serwowano wyraźną strukturę sorbityczną, charakterystyczną dla 
efektów ulepszania cieplnego (hartowanie i wysokie odpuszczanie). 
W strefie tej stwierdzono wysoką jednorodność tej mikrostruktury 
z wyraźnymi pakietami martenzytu po wysokim odpuszczaniu (mikro-
struktura sorbityczna).  

Przeprowadzona analiza składu chemicznego materiału łopaty 
w środkowej strefie przekroju poprzecznego potwierdziła występowa-
nie oprócz Fe i C występowanie także Cr, Ni, Mo, Mn, V, Ti, Al. 

Podczas analizy składu fazowego rozpoznano następujące 
główne fazy: żelazo alfa, martenzyt, węgliki chromu. 

Tab. 1. Wyniki pomiaru składu chemicznego w punktach oznaczonych zgodnie z rysunkiem 7b wyrażone w masowym udziale procentowym 
poszczególnych pierwiastków 

Punkt pomiarowy Procenty masowe pierwiastków [%] 

 O Al Ti Cr Mn Fe Ni Mo 

1 2.79 0.34  11.40 4.98 77.46 2.09 0.95 

2 40.58 2.71 43.85 2.05  10.81   

3 47.04 2.25 45.46 0.82  4.44   
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W wyniku przeprowadzonych pomiarów twardości wykonanych 
na materiale pobranym z fragmentu łopaty stwierdzono występowa-
nie dużej powtarzalności otrzymanych wyników zawierających się 
w zakresie 325÷350 HV0,1. 

W warstwie wierzchniej łopaty stwierdzono występowanie głów-
nie naprężeń własnych ściskających o wartości średniej σ = -400 
MPa. Zalegają one w warstwie wierzchniej do głębokości ok. 0,35 
mm. W wyniku roztrawiania elektrochemicznego wartość tych naprę-
żeń wzrastała do max. σ = -610 MPa na głębokości około 0,13 mm. 
Dalsze roztrawianie materiału wykazało stopniowy spadek naprężeń 
do „0” na głębokości ok. 0,36 mm. 

 
Praca została sfinansowana ze środków Narodowego Centrum Badań 
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Analysis of wear processes of blades steam turbine  
in low pressure zone 

In the article, the analysis of processes the wear blades 

under low pressure (LP) of steam turbine carried out. Sur-face 

topography, chemical composition, microstructure and hard-

ness were tested. Observations carried out show, that the larg-

est wear intensity occurred at the end edge of a blade (as in 

the hardened zone), in particular in the zone of intersection of 

the leading edge with front surface of the blade. Dominating 

wear processes occurring on the surface of the tested blades is 

erosion zone (local) and corrosion. These processes lead to 

very quick degradation in leading edge zone, causing the for-

mation of characteristic "fault geometric" in the form of a re-

duced cross section of the blade. As a result, it created dan-

gerous zone of the critical section having significant impact on 

the degradation processes of destruction (fatigue cracking). 
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