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WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ I SYMBOLI

b

- stała Wiena, równa ok. 2,898 10-3 m K

B
bpp

- kanał obrazu reprezentujący barwę niebieską

Cb

- kontrast bezwzględny

𝑐𝑝

- ciepło właściwe

𝑑𝑊𝑝𝑟

- energia promieniowania wysłanego w ciągu jednostki czasu przez jednostkę powierzchni
ciała w przedziale długości fali od λ do λ+dλ
- energia promieniowania pochłoniętego w ciągu jednostki czasu przez jednostkę
powierzchni ciała w przedziale długości fali od λ do λ+dλ, na którą pada promieniowanie
o mocy dW
- natężenie promieni odbitych

𝑑𝑊𝑝𝑜

E0
Ep
f
G

- głębia bitowa obrazu

- natężenie promieni padających
- jasność obiektywu
- kanał obrazu reprezentujący barwę zieloną

𝑔

- zdolność emisyjna

h
L
m

- stała Plancka, równa 6,62607015 x 10-34 kg ∙ m2 ∙ s-1

Np

- liczba pikseli

p

- stosunek mocy promieniowania o długości fali  do mocy promieniowania o takiej
samej długości fali  padającego na powierzchnię
- stosunek mocy promieniowania o długości fali  odbitego od powierzchni ciała

r
R
R0,2
Re
RGB
Rm,
RZ/T/t.

- liczba poziomów jasności
- masa

- kanał obrazu reprezentujący barwę czerwoną
- umowna granica plastyczności
- wyraźna granica plastyczności
- model reprezentacji obrazów cyfrowych
- wytrzymałość na rozciąganie
- współczynnik czasowej wytrzymałości na pełzanie

S

- pole powierzchni izotermicznej

T

- temperatura w skali bezwzględnej

Tdef

- temperatura w dowolnym punkcie powierzchni badanego materiału

Tnd

- temperatura w punkcie powierzchni nad jednorodnym (bez defektów) materiałem

T0

- temperatura odniesienia

t
T4
Tg
Tt

- czas

qv

- wydajność wewnętrznych źródeł ciepła

𝑄

- powierzchniowa gęstość energii zaabsorbowanej przez badaną powierzchnię materiału
podczas stymulacji cieplnej
- całkowita energia promieniowania

W

- temperatura spalin mierzona za turbiną
- temperatura graniczna
- temperatura topnienia
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v

- częstotliwość

𝛼

- dyfuzyjność cieplna

β
γ
γ’
δ
ε
θ
κ
λ

- kąt padania

Q

- ilość ciepła dostarczonego

ρ
σ

- gęstość materiału

ФO
ФP

- wartość strumienia odbitego

- osnowa stopu (roztwór stały)
- faza umacniająca
- niedopasowanie sieci krystalograficznej
- emisyjność
- kąt widzenia
- współczynnik konwekcji
- współczynnik przewodzenia ciepła

- stała Stefana–Boltzmanna, równa 5,67 ∙ 10−8
- wartość strumienia padającego

𝑊
𝑚2 𝐾 4

STRESZCZENIE
W rozprawie doktorskiej pt.: „Wykrywanie wczesnych faz uszkodzeń łopatek turbin
gazowych” przedstawiono opracowanie nieniszczącej metody wykrywania uszkodzeń łopatek
turbiny związanych z przegrzaniem ich materiału w oparciu o sygnały diagnostyczne
pozyskane z metod wizualnej oraz termograficznej. Konieczność podjęcia tematu pojawiła się
z powodu występujących w procesie eksploatacji turbin gazowych różnego rodzaju
uszkodzeń jej elementów, a w szczególności łopatek, spowodowanych odziaływaniem
wysokiej temperatury. Wypalenia, deformacje czy pęknięcia wykrywane są powszechnie
stosowanymi metodami diagnostycznymi, takimi jak metoda wizualna z zastosowaniem
aparatury endoskopowej. Nie ma jednak metody nieniszczącej, która w sposób wiarygodny
i bezpieczny z punktu widzenia eksploatacji pozwoliłaby zdiagnozować uszkodzenia
w postaci wstępnej fazy przegrzania materiału łopatek.
W rozdziale pierwszym pracy przedstawiono krótką charakterystykę turbin gazowych,
następnie omówiono przyczyny i postacie uszkodzeń lotniczych silników turbinowych oraz
postacie uszkodzeń samych łopatek turbiny gazowej. Przedstawiono również diagnostyczne
metody nieniszczące (NDT) stosowane w celu wykrywania uszkodzeń łopatek turbin
gazowych. W rozdziale drugim sformułowano tezę o brzmieniu „możliwe jest wykrycie
wczesnych faz uszkodzeń łopatek turbin gazowych w celu określenia ich stanu zdatności
poprzez zastosowanie metody wizualnej i metody termograficznej oraz powiązanie wyników
obu metod z wynikami badań zmian mikrostruktury łopatek”. Postawiono cele oraz
wytyczono zadania realizowane w dalszych rozdziałach pracy. W rozdziale trzecim opisany
został obiekt badań – łopatki turbiny silnika SO-3W wykonane ze superstopu niklu
EI-867WD. Opisano cechy powłok ochronnych oraz stopu łopatek turbiny. W kolejnych
dwóch

rozdziałach

–

czwartym

i piątym

przedstawiono

sposób

przeprowadzenia

eksperymentu laboratoryjnego polegającego na pozyskaniu informacji diagnostycznej
z powierzchni nowych łopatek wirnika turbiny, po ich wygrzaniu w pięciu wartościach
temperatury z wykorzystaniem metody wizualnej oraz termograficznej. W rozdziałach:
szóstym i siódmym przedstawiono natomiast wyniki badań metalograficznych ukazujące
wpływ temperatury wygrzewania łopatek na zmiany, jakie nastąpiły w ich powłoce ochronnej
oraz stopie. W rozdziale ósmym zaproponowano sposób wyznaczenia wartości progu
zdatności łopatek, a w rozdziale dziewiątym podsumowano rozprawę, przestawiono wnioski
końcowe oraz zestawiono oryginalny dorobek naukowy uzyskany z rozprawy.
Słowa kluczowe: eksploatacja silników lotniczych, turbina, metody diagnostyczne, badania
nieniszczące łopatek, ocena zdatności.
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ABSTRACT

A doctoral thesis entitled ‘Detecting initial failure stages in gas turbine blades’ presents
a non-destructive method for detecting failures in turbine blades related to overheating its
material based on diagnostic signals obtained from visual and thermographic methods. It was
necessary to address this issue due to different failures observed during the operation of gas
turbine elements, particularly failures in blades caused by exposure to hot temperature.
Burn-ups, deformations or cracks are detected by commonly applied diagnostic methods, such
as a visual method using endoscopic devices. However, from the operational point of view,
there is no non-destructive method that could diagnose the initial failure stage safely and
reliably.
The first chapter of this thesis describes the brief characteristics of gas turbines. Then, the
reasons and types of failures in aircraft turbine engines and failure mechanisms of gas turbine
blades were addressed. Non-destructive (NDT) diagnostic methods applied to identify blade
failures in gas turbines were also elaborated. In the second chapter, the following conclusion
was formulated: ‘It is possible to detect initial failure stages of gas turbine blades to determine
their technical condition by applying a visual and thermographic method and linking the
results from both methods to the examination results of changes in blade microstructure’.
Further parts of this thesis included the formulated objectives and allocated tasks. The third
chapter describes the test object - blades of SO-3W turbine engine made of EI-867WD nickel
superalloy. Moreover, features of protective coatings and turbine blade alloy were also
demonstrated. Chapters 5 and 6 showed the method of conducting a laboratory experiment of
obtaining diagnostic data from the surface of new turbine rotor blades after being heated in
five temperature values using a visual and thermographic method. Chapters 6 and 7 present
the results of a metallographic examination that show the impact of the heating temperature of
blades on changes that occurred in their protective coating and alloy. Chapter 8 focuses on
a method for determining a threshold value of the blade fitness. Chapter 9 summarizes the
thesis and presents the author's conclusions and original scientific achievements.
Keywords: operations & maintenance of aircraft engines, turbine, diagnostic methods,
non-destructive examination of blades, blade fitness test.
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WSTĘP
W procesie eksploatacji turbin gazowych niezwykle istotna jest ich niezawodność, a więc
bezawaryjność działania, co przekłada się wprost na bezpieczeństwo zarówno samej techniki,
jak i jej użytkownika. Systemy i metody diagnozowania lotniczego silnika turbinowego,
którego turbina jest integralną częścią, powinny zapewniać wykrywanie nieprawidłowości
w jego działaniu zarówno w trakcie eksploatacji jak i w naprawie. Nieustannie dąży się także
do opracowywania takich metod diagnostycznych, które umożliwią nie tylko wykrywanie
uszkodzeń w trakcie prowadzonych okresowo badań, lecz także pozwolą na prognozowanie
z dużym wyprzedzeniem pozostałego czasu zdatności do eksploatacji. W sposób szczególny
odnosi się to do oceny stanu turbiny gazowej, która jest najbardziej obciążonym zespołem
silnika. W procesie eksploatacji zwłaszcza łopatki wirnika turbiny podlegają złożonym
obciążeniom cieplnym, mechanicznym, aerodynamicznym i chemicznym, w związku z czym
ulegają różnorodnym uszkodzeniom. Stosowane obecnie w eksploatacji badania wizualne
pozwalają jedynie na stwierdzenie faktu, że doszło do ich uszkodzeń mechanicznych bądź
cieplnych w postaci wypaleń na powierzchni piór łopatek. Symptomem mogącym świadczyć
o przegrzaniu materiału łopatek, co ma niekorzystny wpływ na strukturę stopu, jest zmiana
barwy ich powierzchni. W trakcie eksploatacji silnika stopień zdegradowania materiału
łopatki turbiny jest bardzo trudno ocenić w sposób nieniszczący ze względu na to, że do tej
pory nie opracowano obiektywnej a zarazem nieniszczącej metody diagnostycznej.
W związku z tym podjęto pracę, która pozwoliłaby na wykrycie metodami nieniszczącymi
wczesnych faz uszkodzeń łopatek w postaci niekorzystnych zmian struktury oraz ocenę
zdatności łopatek turbinowych do dalszej pracy.
W rozdziale pierwszym pracy przedstawiono krótką charakterystykę turbin gazowych,
następnie omówiono przyczyny i postacie uszkodzeń siników lotniczych turbinowych oraz
postacie uszkodzeń samych łopatek turbiny gazowej. Przedstawiono również diagnostyczne
metody nieniszczące (NDT) stosowane w celu wykrywania uszkodzeń łopatek turbin
gazowych. W rozdziale drugim sformułowano tezę oraz postawiono cele i wytyczono zadania
realizowane w dalszych rozdziałach pracy. W rozdziale trzecim opisany został obiekt badań –
łopatki turbiny silnika SO-3W wykonane z superstopu niklu EI-867WD. Opisano cechy
stopów i powłok ochronnych stosowanych na łopatki turbiny. W kolejnych dwóch
rozdziałach – czwartym i piątym, przedstawiono sposób przeprowadzenia eksperymentu
laboratoryjnego polegającego na pozyskaniu metodami wizualna i termograficzną informacji
diagnostycznej z powierzchni nowych łopatek wirnika turbiny, po ich wygrzaniu w pięciu
wartościach temperatury. W rozdziałach: szóstym i siódmym przedstawiono natomiast
9

wyniki badań metalograficznych ukazujące wpływ temperatury wygrzewania łopatek na
zmiany, jakie nastąpiły w ich powłoce aluminidkowej oraz stopie. W rozdziale ósmym
zaproponowano sposób wyznaczenia wartości progu zdatności łopatek, a w rozdziale
dziewiątym podsumowano pracę, przedstawiono wnioski końcowe oraz zestawiono
oryginalny dorobek naukowy uzyskany z rozprawy.
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1. ANALIZA USZKODZEŃ ŁOPATEK TURBIN GAZOWYCH ORAZ METOD
DIAGNOSTCZNYCH ICH WYKRYWANIA
1.1. Analiza uszkodzeń łopatek turbin gazowych
1.1.1. Charakterystyka turbin gazowych
Turbina gazowa (nazywana także turbiną spalinową lub silnikiem turbospalinowym) jest
silnikiem cieplnym, który energię przepływającego czynnika roboczego (strumienia spalin,
lub sprężonego gazu), zwanego również czynnikiem termodynamicznym przekształca na
pracę mechaniczną. Określenie „turbina gazowa” odnosi się do maszyny wirnikowej
składającej się ze sprężarki i turbiny połączonych zwykle wspólnym wałem, oraz komory
spalania umieszczonej pomiędzy nimi [110]. Silnik turboodrzutowy to turbina gazowa
pracująca w układzie otwartym. W odróżnieniu od stacjonarnej turbiny gazowej, w której
moc z wału przekazywana jest zwykle na generator elektryczny, w silniku turboodrzutowym
wyrzut gazów generuje ciąg silnika wywołując ruch postępowy przeciwny do wyrzutu gazów
spalinowych. Do głównych zalet turbiny gazowej zaliczyć można możliwość rozwijania
dużych mocy przy małych wymiarach i małej masie własnej, prostą budowę, łatwość
eksploatacji w różnych warunkach klimatycznych oraz dużą niezawodność działania.
W lotnictwie turbiny gazowe znalazły szerokie zastosowanie ze względu na stosunkowo dużą
sprawność procesu przekształcania energii, wynoszącą 30-45%. Do wad turbin zaliczyć
należy przede wszystkim wysokie temperatury robocze niektórych elementów (łopatki turbin,
komory spalania), od temperatury spalin na wlocie do turbiny zależy bowiem jej sprawność.
Kolejnymi wadami są złożone kształty geometryczne np. łopatek, co komplikuje proces
technologiczny wytwarzania, oraz duże robocze prędkości obrotowe wirników, wymuszające
stosowanie drogich materiałów oraz narzucające konieczność stosowania przekładni
redukcyjnych, w przypadku gdy odbiorniki mocy turbiny mają ograniczone prędkości
obrotowe. W silnikach lotniczych turbiny gazowe podlegają oddziaływaniu dużych obciążeń
cieplnych, mechanicznych oraz aerodynamicznych w obecności chemicznego oddziaływania
spalin. Wymusza to stosowanie coraz bardziej zaawansowanych materiałów i zabiegów
technologicznych, których calem jest osiąganie coraz większej

sprawności

przy

jednoczesnym zmniejszeniu zużycia paliwa.
Podstawowymi podzespołami każdej turbiny, stanowiącymi jej stopień, są [111]:


nieruchomy wieniec profilowanych łopatek osadzonych współosiowo (turbiny
osiowe) lub równolegle (turbiny promieniowe), składających się często z sekcji po
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kilka łopatek, zwanego wieńcem dyszowym (kierowniczym) turbiny lub krótko –
aparatem kierującym turbiny;


ruchomy wieniec

(jeden lub

kilka)

profilowanych

łopatek zamocowanych

na obwodzie (turbiny osiowe) lub na powierzchni czołowej (turbiny promieniowe)
w wirującej tarczy osadzonej na wale – zwanego wieńcem wirnikowym.
Istnieje wiele kryteriów podziału turbin gazowych. Klasyfikować je można ze względu
np. na rodzaj wykorzystywanego czynnika roboczego, którym może być para, gaz lub paliwa
np. lotnicze. Można podzielić je także ze względu na budowę wirnika, która wymusza
kierunek przepływu czynnika roboczego. Mamy wtedy do czynienia z turbinami osiowymi,
gdzie wektor prędkości czynnika spalin jest w przybliżeniu równoległy do osi wirnika
turbiny, lub promieniowo-osiowymi, gdzie kierunek wektora prędkości początkowo
prostopadły do wirnika osi zmienia się na równoległy do wirnika. Kolejnego podziału turbin
można dokonać na podstawie podziału energii wlotowej spalin między podstawowe
podzespoły – ich reakcyjność. Mamy więc do czynienia z turbinami reakcyjnymi, w których
rozprężanie i ekspansja czynnika realizowane są zarówno w wieńcach dyszowych, jak
i w wirniku, oraz turbinami akcyjnymi, gdzie proces rozprężania spalin zachodzi wyłącznie
w wieńcach dyszowych.
Podziału można dokonać także ze względu na liczbę stopni oraz liczbę wałów turbiny,
a także ze względu na zastosowanie – energetyczne, okrętowe, lotnicze.
W zastosowaniach lotniczych turbina gazowa jest elementem konstrukcyjnym silnika
turboodrzutowego, turbośmigłowego lub śmigłowcowego. Od jej mocy zależą osiągi silnika,
a zwiększenie jej sprawności pociąga za sobą zwiększenie ciągu (mocy) oraz zmniejszenie
jednostkowego zużycia paliwa silnika.
Turbiny gazowe charakteryzują się znaczną sprawnością, która jak już wspomniano,
istotnie zależy od temperatury spalin na wlocie do turbiny. Jednak zwiększanie temperatury
pracy krytycznych elementów turbiny, jakimi są łopatki wykonane z nadstopów niklu, jest
ograniczone. Wynika to z bariery, jaką jest zmniejszenie się żarowytrzymałości nadstopu
w obecności wysokiej temperatury spalin. Nadmierna temperatura spalin, czas jej
oddziaływania, a także agresywność spalin powodują niekorzystne zmiany struktury
materiału łopatek. Warunki pracy łopatek turbin gazowych wymagają od konstruktorów
stosowania

odpowiedniej

konstrukcji

łopatek

wykonywanych

z

żaroodpornych

i żarowytrzymałych nadstopów o wymaganej odporności na przegrzanie [7, 14, 95, 124],
pełzanie [19, 24, 47], zmęczenie cieplne [3, 37, 57], siarkową korozję wysokotemperaturową
[71, 100], erozję [37, 71].
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Wśród wielu czynników mających wpływ na trwałość łopatek turbiny dominujące
znaczenie odgrywa materiał, z którego są wykonane. Trwałość odniesiona do materiału
określa więc stabilność jego właściwości (zakładany zasób pracy), i jest określana już na
etapie

projektowania

i

produkcji

poprzez

dobór

odpowiednich

charakterystyk

uwzględniających przewidywane obciążenia i analizę ich zmian w eksploatacji. Właściwości
wytrzymałościowe nadstopów to odpowiednia, nie ulegająca osłabiającym zmianom
w eksploatacji mikrostruktura, która jest głównym kryterium trwałości łopatek turbin
gazowych.
1.1.2. Postacie uszkodzeń łopatek turbin gazowych
Łopatki turbin gazowych podlegają w procesie eksploatacji złożonemu układowi obciążeń
cieplno-mechanicznych oraz oddziaływaniu chemicznemu czynnika roboczego. Dodatkowo,
w przypadku lotniczych silników turbinowych łopatki narażone są na uszkodzenia
mechaniczne spowodowane przez zanieczyszczenia (ciała obce) niesione przez powietrze
przepływające przez trakt gazowy (FOD – ang. Foreign Object Damage). W związku z tym,
że trwałość i niezawodność zarówno turbiny jak i zespołu, w którym jest wbudowana, zależy
w dużym stopniu od stanu technicznego ich łopatek, podlegają one bardzo precyzyjnej
kontroli, zarówno w trakcie wytwarzania, eksploatacji oraz prowadzonych remontów.
Z analizy literatury [9, 14, 18, 20, 29, 37, 51, 63, 64, 71, 70, 100] i doświadczeń własnych
wynika, że tylko mała liczba uszkodzeń podzespołów turbiny, będącej częścią silnika
lotniczego, powstaje w wyniku wad materiałowych, konstrukcyjnych i technologicznych.
Większość uszkodzeń turbin to uszkodzenia eksploatacyjne. Przyczyny uszkodzeń lotniczych
silników turbinowych przedstawiono na rys. 1.1.

Rys. 1.1. Przyczyny
(w procentach) [29]

uszkodzeń turbinowych

silników lotniczych w procesie

eksploatacji
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Łopatki turbiny gazowej w procesie eksploatacji mogą ulec uszkodzeniu w wyniku
następujących podstawowych procesów:
1.

pełzania [19, 24, 47, 129];

2.

przegrzania i stopienia [7, 14, 95, 124];

3.

pękania korozyjno-zmęczeniowego [71, 100];

4.

korozji międzykrystalicznej i termicznej [89, 93];

5.

zmęczenia nisko- i wysokocyklowego: cieplnego i cieplno-mechanicznego [3, 37, 57];

6.

erozji [37, 71];

7.

innych przyczyn [9, 14, 16, 20, 71].
W trakcie pracy silnika turbinowego w zakresie nominalnym na łopatki turbiny działa

największa wartość temperatury spalin w obszarze powyżej 40% długości ich piór (rys. 1.2).
Szczególnie krawędzie natarcia łopatek są bardzo obciążone cieplnie. Występuje tu
temperatura spiętrzenia (całkowita) spalin, zależna od wartości prędkości przepływu oraz
temperatury statycznej strumienia spalin o określonych właściwościach termodynamicznych.
Konsekwencją tego jest intensywnie pogarszająca się w ww. obszarze mikrostruktura

Wysokość pióra

nadstopu, co spowodowane jest zjawiskiem jego przegrzania.

600
1275

700

800

900

1000

1100

Temperatura [K]

Rys. 1.2. Typowy schemat rozkładu temperatury wzdłuż pióra łopatki turbiny gazowej [10]

Nadstopy niklu mogą pracować do określonej wartości średniej temperatury,
po przekroczeniu której ich właściwości mechaniczne pogarszają się. Aby umożliwić pracę
łopatek, przy jednoczesnym dużym obciążeniu mechanicznym i w agresywnym strumieniu
roboczym, stosuje się różnego rodzaju zabiegi i rozwiązania konstrukcyjne, takie jak systemy
wewnętrznego chłodzenia czy nakładanie powłokowych barier cieplnych o dobrej odporności
na korozję wysokotemperaturową, niskiej przewodności cieplnej i wysokiej stabilności
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struktury. Pomimo tych zabiegów w procesie eksploatacji silników lotniczych występują
różnego rodzaju uszkodzenia łopatek spowodowane niewłaściwą pracą (regulacją) zespołów
dozowania paliw, pracą komory spalania czy dyszy wylotowej.
Z punktu widzenia trwałości i niezawodności turbiny istotne jest, aby przy stałej prędkości
obrotowej silnika turbinowego wartość temperatury spalin była stała. Zwykle jest ona
zmienna na obwodzie wieńca turbiny – ulega fluktuacjom – a mierzona i kontrolowana jest
przez układ kilku termoelementów (rys. 1.3) [9, 10].

Rys. 1.3. Przykładowy, chwilowy nierównomierny rozkład temperatury T4 mierzony za pomocą
8 sztuk termoelementów umieszczonych za turbiną w trakcie zwiększania i zmniejszania prędkości
obrotowej turbiny [21]

Należy nadmienić, iż właściwości paliw do turbinowych silników lotniczych mają także
istotny wpływ na stan techniczny łopatek turbiny [22]. Jakość paliwa i jego właściwości
związane ze składem chemicznym, w tym także z obecnością siarki i wody, mają wpływ na
prawidłowe rozpylanie paliwa oraz zupełne jego spalanie, a co za tym idzie na stabilność
temperatury przed turbiną, zwłaszcza w procesach szybkich zmian prędkości obrotowej
silnika do samolotu manewrowego. Przyczyną nierównomierności i lokalnego nadmiernego
wzrostu temperatury na obwodzie przed turbiną jest niewłaściwe rozpylanie paliwa
i zburzenie organizacji spalania z powodu powstających nagarów na wtryskiwaczach
(rys. 1.4) [95]. Nadmierny wzrost temperatury spalin spowodowany ww. przyczynami,
zwłaszcza gdy trwa przez dłuższy czas, powoduje przegrzanie nadstopu łopatek.
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a)
b)
Rys. 1.4. Wtryskiwacz komory spalania [40]: a) czysty, b) zanieczyszczony nagarem z paliwa [40]

Wydłużone okresy przegrzania mogą spowodować poważną degradację mikrostrukturalną
nadstopu. Przyczynia się to do powstania zdegradowanych stref mikrostruktury o miejscowo
pogorszonych właściwościach mechanicznych. Konsekwencją tego może być nie tylko
lokalne osłabienie wytrzymałości materiału łopatki, ale w najgorszym przypadku jej
częściowe lub całkowite uszkodzenie (rys. 1.5)

a)
b)
Rys. 1.5. Obraz łopatek aparatu kierującego świadczący o nierównomiernej temperaturze spalin na
obwodzie turbiny: a) lokalne przegrzanie materiału łopatki, b) wypalenie łopatki [40]

Większość badań naukowych koncentruje się na dwóch aspektach przegrzania: analizie
awarii przegrzanych łopatek lub degradacji właściwości mechanicznych nadstopu po
poddaniu materiałów przegrzaniu. W literaturze stwierdza się, że przegrzanie jest przyczyną
inicjacji pęknięcia pełzającego łopatek wirnika.
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a)

b)

c)

Rys. 1.6. Charakterystyczne postacie uszkodzeń wskutek przegrzania materiału: a) nadtopienie
krawędzi spływu łopatki, b) pęknięcia na krawędzi natarcia pióra, c) urwanie pióra łopatki [40]

Wszystkie powyższe badania potwierdzają, że poważna degradacja mikrostrukturalna
spowodowana przegrzaniem jest odpowiedzialna za degradację właściwości mechanicznych
i uszkodzenie łopatek. Ponadto stwierdzano, że istnieje wyraźny związek pomiędzy
podwyższoną temperaturą pracy, czasem jej oddziaływania, degradacją mikrostruktury
żaroodpornej powłoki a strukturą materiału rodzimego łopatki turbiny. Zatem przegrzanie
nadstopu istotnie przyczynia się do zmniejszenia żaroodporności i żarowytrzymałości stopu
łopatek, a w konsekwencji może prowadzić do ich uszkodzenia (rys. 1.6).
Badania wpływu przegrzania na właściwości mechaniczne nadstopów na bazie niklu
koncentrowały się głównie na właściwościach pełzania. Stwierdzano, że odporność na
pełzanie przegrzanych składników zwykle zmniejszyła się w zależności od warunków
przegrzania i składu stopu. Nadmiernie wysoka temperatura w stosunku do nominalnej
(eksploatacyjnej) trwająca w dłuższym czasie oraz występowanie naprężenia rozciągającego
w trakcie wirowania powoduje zjawisko pełzania nadstopu. Procesowi temu sprzyja
rozpuszczenie i ponowne wytrącenie umacniającej fazy γ'. W trakcie procesu pełzania
w nadstopach niklu dochodzi do kierunkowej koagulacji umacniającej fazy ' [124].
Rozpoczęcie w nadstopie o podstawowej fazie  procesu kierunkowej koagulacji fazy ’
odbywa się w początkowym stadium pełzania w wysokiej temperaturze oraz w obecności
naprężenia rozciągającego [46, 129]. Proces ten określany jest raftingem.
Zjawisko raftingu polega na zmianie kształtu sześciennych wydzieleń fazy ’ na długie
płytkowe wydzielania, które w późniejszej fazie procesu zmieniają morfologię i ulegają
pofałdowaniu. Końcowym etapem kierunkowej koagulacji fazy ' jest topologiczna inwersja
mikrostruktury faz -'. Zjawisko raftingu w znacznym stopniu pogarsza odporność
monokrystalicznych nadstopów niklu na pełzanie w wysokich temperaturach. Proces ten
17

powoduje wydłużenie się łopatki, co przyczynia się do zmniejszenia luzu pomiędzy czołem
łopatki a korpusem turbiny. Likwidacja tego luzu w skrajnym przypadku doprowadza do
tarcia czół łopatek o powierzchnię korpusu turbiny (rys.1.7).

b)

a)

c)

Rys. 1.7. Przykładowe uszkodzenia łopatki wskutek pełzania: a) powierzchnia pióra łopatki
z przegrzaną krawędzią natarcia w górnej strefie, b) powierzchnia czołowa łopatki nowej,
c) powierzchnia czołowa łopatki zużytej ściernie i przegrzanej [24]

Występujący opór obracania wirnika turbiny przyczynia się do zmniejszenia prędkości
obrotowej zespołu wirnika silnika. Przy niezmiennym nastawie prędkości obrotowej tego
zespołu przez użytkownika (pilota) i występowaniu zmniejszania się prędkości obrotowej,
układ automatycznej regulacji silnika spowoduje dostarczanie dodatkowej porcji paliwa.
Przyczynia się to do niekontrolowanego wzrostu temperatury spalin oraz intensywnej
degradacji nie tylko łopatek, ale i całego silnika.
W procesie eksploatacji dochodzi również do uszkodzeń mechanicznych łopatek turbiny
wskutek zasysania przez silnik ciał obcych oraz z powodu odrywania się twardych nagarów
z komory spalania. Prowadzi to do powstawania deformacji na łopatkach (rys. 1.8). Powodują
one koncentrację naprężenia w łopatkach i doprowadzają do inicjacji zmęczenia materiału.
Zarysowania powierzchni pióra łopatki (rys. 1.9) przez ciała obce również koncentrują
naprężenia i stają się źródłem ognisk korozji.
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a)

b)

Rys. 1.8. Deformacje piór łopatek spowodowane przez ciała obce: a) wyrwania materiału
krawędzi natarcia; b) wgniecenia na powierzchni grzbietu [40]

na

Rys. 1.9. Zarysowanie powłoki ochronnej powodujące korozję na krawędzi natarcia pióra
oraz inicjację pęknięcia zmęczeniowego [40]

Zmęczenie materiału łopatki wirnika turbiny jest sumą obciążeń spowodowanych:
nierównomiernością obwodową i zmiennością w czasie strumienia spalin wypływającego
z komory spalania. Dynamiczna częstość drgań własnych łopatki wirnika zależy od siły
odśrodkowej, a zatem jest funkcją prędkości obrotowej, jak również zależy od temperatury
czynnika roboczego wpływającego na moduł sprężystości podłużnej materiału. Najbardziej
niebezpieczne są przypadki pracy łopatek turbiny w rezonansie przy jednowęzłowej formie.
Doprowadzają one zazwyczaj do pęknięcia zmęczeniowego i urwania się pióra (rys. 1.10).
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Rys. 1.10. Uszkodzenia łopatek wirnika turbiny gazowej spowodowane: a) pęknięciem zmęczeniowym
krawędzi natarcia, b) pęknięciem zmęczeniowym jednej z nich usytuowanym przy zamku
i w konsekwencji urwaniem [40]

Kolejnym powodem równie niebezpiecznych uszkodzeń elementów turbin jest korozja
wysokotemperaturowa wywołana głównie związkami chemicznymi zawartymi w spalinach
oraz w środowisku pracy, np. wilgoć z wody morskiej. Związki siarki zawarte w paliwie
lotniczym np. typu Jet A-1 (F-35) mogą zawierać maksymalnie do 0,3% siarki w jednostce
jego objętości, a to z kolei powoduje, że zawartość SO2 w spalinach może nawet dochodzić
do ok. 0,014% [21, 41]. Stąd wniosek, że im większa zawartość tego pierwiastka w paliwie
tym większa zawartość SO2 i SO3 w spalinach. Powoduje to groźbę wystąpienia korozji
chemicznej na powierzchni piór łopatek, czemu sprzyja również wystąpienie nieprawidłowej
organizacji procesu spalania paliwa. Korozja chemiczna łopatek turbin doprowadza do
wystąpienia wżerów powierzchniowych i w konsekwencji do pęknięcia ich piór (rys. 1.11).

a)
b)
Rys. 1.11. Uszkodzenia piór łopatek użytkowanych w środowisku nadmorskim spowodowane
oddziaływaniem chemicznym spalin: a) na powierzchni, b) na krawędzi natarcia [40]

Inną postacią uszkodzenia łopatek turbiny gazowej w warunkach eksploatacji jest korozja
międzykrystaliczna. Powoduje ona zmianę składu chemicznego stopu na granicy ziaren.
Jej rozwojowi sprzyja środowisko pracy turbiny zawierające m.in. siarczyn sodowy.
Wówczas w temperaturze wyższej niż 1050 K występują sprzyjające warunki rozwoju tego
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typu korozji. Korozji tej ulegają przeważnie stopy o osnowie żelazowej, niklowej
i kobaltowej. Zwiększona zawartość chromu w stopie obniża skłonność do korozji
międzykrystalicznej, natomiast podwyższa ją, i to we względnie szybkim tempie, zwiększona
koncentracja chlorku sodu. Doświadczenie eksploatacyjne wskazuje, że duży wpływ na
podwyższenie skłonności tego rodzaju stopów do korozji międzykrystalicznej ma praca
turbiny w warunkach zmiennej temperatury i do tego okresowo przekraczających jej wartość
dopuszczalną. Powoduje to zmniejszenie zawartości chromu w strefie przegrzania materiału
oraz obecność na granicy ziaren stosunkowo dużych węglików.
Istotny jest również stan techniczny nakładanych żaroodpornych powłok. Odziaływanie
cieplne oraz chemiczne spalin, jak również występująca erozja powodują liczne uszkodzenia
w powłoce (rys. 1.12, 1.13).

Rys. 1.12. Postępująca degradacja powłoki na krawędzi natarcia łopatki [115]

Na generowanie i rozwój uszkodzeń łopatek ma także duży wpływ brak zachowania
warunków technicznych w procesie produkcji, wskutek czego powstają pustki bądź wtrącenia
niemetaliczne w stopie łopatki (rys. 1.14).

Tlenki
Pęknięcie

Warstwa zewnętrzna
Mikropory

Erozja
Delaminacja

Warstwa dyfuzyjna

Rys. 1.13. Uszkodzenia żaroodpornej powłoki łopatki: cieplne, erozyjne oraz wskutek utleniania [24]
21

Rys. 1.14. Pustki w stopie łopatki turbiny powstałe w procesie produkcji [16]

Podsumowując, należy stwierdzić, że zewnętrzne postacie uszkodzeń łopatek turbiny
gazowej można wykryć wiarygodną i efektywną nieniszczącą metodą wizualną ze
wspomaganiem urządzeniem optoelektronicznym (wideoskop, boroskop), bez konieczności
demontażu silnika [25]. Niemożliwe jest natomiast wykrycie w ten sposób wad
strukturalnych, które w procesie eksploatacji są sporadyczne, lecz stanowią istotne zagrożenie
niezawodności, a nawet bezpieczeństwa eksploatowanej techniki lotniczej [19].
W

związku

z postępem

technologicznym

oraz

rozwojem

aparatury

i

technik

diagnostycznych prowadzone są prace mające na celu opracowanie takich metod, które
w sposób nieniszczący, wiarygodny, bezpośredni lub pośredni pozwolą na diagnozowanie
niekorzystnych zmian zachodzących w materiałach lotniczych.
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1.2. Analiza metod diagnostycznych wykrywania uszkodzeń łopatek turbin gazowych
Spośród wielu diagnostycznych metod wykrywania uszkodzeń łopatek turbin gazowych
wyróżnia się metody niszczące oraz nieniszczące (NDT). Bardzo istotnym zagadnieniem
pozostaje problem wiarygodnej oceny stanu łopatek turbin gazowych ze względu na większe
obciążenia cieplne, mechaniczne i aerodynamiczne oraz oddziaływanie agresywne spalin
w porównaniu np. do turbin parowych. Bezawaryjna praca turbin gazowych w długim okresie
eksploatacji jest niezwykle pożądana. Szerokie spektrum obciążeń oddziałuje z określoną
intensywnością w zależności od warunków misji wykonywanej przez załogę statku
powietrznego, zakresu pracy silnika, temperatury spalin przed turbiną, jak i składu
chemicznego paliwa. Zatem z punktu widzenia jak najefektywniejszego wykorzystywania
w długim okresie eksploatacji kosztownych łopatek turbiny wykonanych z deficytowych
stopów pożądane jest, aby diagnostyka była przeprowadzana metodami nieniszczącymi,
charakteryzującymi się wysoką ufnością uzyskanych wyników oceny stanu oraz była
niezawodna. Jak dotychczas nie ma możliwości wykrywania za ich pomocą zmian struktury
będących skutkiem oddziaływania spalin o wysokiej temperaturze. Chociaż badania
metodami niszczącymi (np. metalograficzną) dostarczają znacznie więcej informacji
o strukturze badanego materiału elementu turbiny, jednak w rezultacie uniemożliwiają jego
dalsze wykorzystanie, co wiąże się ze wzrostem kosztów. Stosowanie technik nieniszczących
zazwyczaj wymaga większych umiejętności i stwarza większe komplikacje w interpretacji
wyników.
W diagnostyce stanu technicznego łopatek turbin gazowych powszechnie stosuje się
następujące

metody:

wizualną,

penetracyjną,

prądów

wirowych,

termograficzną,

ultradźwiękową, magnetyczną, tomograficzną, szczelności oraz drganiową [73]. Metody te
umożliwiają wykrywanie nieciągłości w materiałach, ocenę ich właściwości oraz określenie
wymiarów [135].

1.2.1. Metoda wizualna
Metoda wizualna (VT) jest najbardziej rozpowszechnioną metodą badań nieniszczących
i jest stosowana jako pierwsza, przed kolejnymi metodami. Główną jej zaletą jest możliwość
przeprowadzania inspekcji stanu bez konieczności demontażu obiektu badań oraz łatwość
wykonania badań przy stosunkowo niskich kosztach. Dzięki tej metodzie możliwe jest
wykrywanie uszkodzeń powierzchni w postaci deformacji, przegrzań, erozji, utleniania,
pęknięć i innych nieciągłości materiałowych, od stosunkowo małych po uszkodzenia
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znacznych rozmiarów, o różnych kształtach i geometrii. Do badań wizualnych powszechnie
stosuje się obecnie wideoskopy, które wraz z postępem technologicznym stopniowo
wypierają boroskopy i fiberoskopy. W przemysłowej kontroli jakości produktu stosuje się
natomiast wideoanalizatory, ponieważ automatycznie porównują otrzymany podczas badań
obraz trójwymiarowy z cyfrowym obrazem wzorca zapisanym w pamięci urządzenia.
Wideoskopy są zaawansowanymi urządzeniami, w których połączono możliwości, jakie
oferowały giętkie fiberoskopy z torem optycznym i wychylaną sondą oraz oprogramowanie
i komputer. Są to jednak urządzenia w pełni cyfrowe, wyposażone w mikrokamery
zabudowane na końcu sondy, z podświetleniem led. Obraz obiektu z kamery przekazywany
jest na ekran monitora będącego częścią urządzenia (rys 1.15). Urządzenie wyposażone jest
w komputer umożliwiający zapis obrazu, a także jego analizę. Dzięki zastosowaniu giętkiej
sondy sterowanej kątem wychylenia końcówki z mikrokamerą, wyposażonej dodatkowo
w obiektywy o różnym kącie obserwacji, możliwe jest badanie obiektów i elementów trudno
dostępnych, o skomplikowanych kształtach, m.in. elementów turbin gazowych. Wideoskopy
wyposażone w system pomiarowy (opcja) umożliwiają wykonywanie pomiarów (długość,
odległość punkt – prosta, głębokość) obserwowanych obiektów oraz tworzenie map
powierzchni obrazujących jej nierówności.
Wiarygodność badań wizualnych zależy od wielu czynników. Najistotniejsze poza
jakością/klasą samej aparatury są warunki, w jakich wykonywane są badania, np. kierunek,
rodzaj oświetlenia (sztuczne białe, naturalne) oraz jego natężenie (zwykle od 350 lx do
2000 lx). Największy wpływ na wyniki badań wizualnych mają jednak wiedza,
doświadczenie i umiejętności operatora, ponieważ wyniki te opierają się na subiektywnej
ocenie diagnosty. Normy PN-EN 9712:2012 i PN-EN 4179:2017-03 [131] określają wymogi
w zakresie przygotowania i certyfikacji personelu biorącego udział lub przeprowadzającego
badania wizualne (VT).
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Rys. 1.15. Wideoskop przemysłowy GE XLG3 oraz widok łopatek aparatu kierującego turbiny
gazowej z jego sondy roboczej [123]

1.2.2. Metoda penetracyjna
Metoda penetracyjna, zwana również kapilarną, jest jedną z najstarszych metod badań
nieniszczących. Umożliwia ona badania obiektów o małych i dużych powierzchniach oraz
dowolnych kształtach, dzięki czemu zyskała szybko na znaczeniu i jest obecnie jedną
z najważniejszych i najszerzej stosowanych metod wykrywania niespójności materiału
wychodzących na powierzchnię (np. pęknięć). Zasada badań penetracyjnych opiera się na
wykorzystaniu zjawiska włoskowatości, które polega na wnikaniu cieczy do wąskich
przestrzeni i wznoszeniu się wbrew sile ciężkości.
Metodę penetracyjną stosuje się zarówno w procesie wytwarzania, jak i w eksploatacji,
przeważnie do weryfikacji wyników diagnozowania metodą wizualną. Badanie penetracyjne
pozwala wykryć nieciągłości otwarte na powierzchni o szerokości od 0,1 μm do 30 μm, przy
chropowatości powierzchni (Ra) od 1 μm do 20 μm. Wraz ze wzrostem chropowatości
powierzchni dają się wykryć nieciągłości niezbyt szerokie i raczej głębokie, a sama
skuteczność metody maleje, co wymusza stosowanie innych metod diagnostycznych.
Badanie penetracyjne polega na tym, że na przygotowaną powierzchnię (suchą,
oczyszczoną i odtłuszczoną) nanosi się penetrant, tj. ciecz o dobrej zwilżalności powierzchni
i zawierającej rozpuszczony barwnik o barwie różnej od barwy wywoływacza, który wnika
w szczeliny (nasycanie penetrantem). Po określonym czasie nazywanym czasem penetracji,
usuwa się penetrant wyłącznie z badanej powierzchni. Następnie na powierzchnię
pozbawioną penetrantu nasypuje się silnie adsorbujący proszek, nazywany wywoływaczem
(wywoływanie). Po upływie określonego czasu, nazywanego czasem wywoływania, dokonuje
się oględzin powierzchni. Dyfundujący ze szczelin penetrant zabarwia lokalnie wywoływacz,
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przez co wskazuje miejsca wystąpienia wady. Normy dotyczące badań penetracyjnych
wymagają, by stosowany system preparatów penetracyjnych był dopuszczony na podstawie
badań typu wg EN ISO 3452-2. Najczęściej stosowane są systemy penetrantów barwnych
IICd oraz penetrantów fluorescencyjnych Ida. Do badań nieskorodowanych łopatek turbiny
gazowej wskazane jest użycie barwnika fluorescencyjnego.
Metoda penetracyjna, podobnie jak i inne metody nieniszczące, ma pewne ograniczenia.
Nie pozwala ona na określenie głębokości wykrytego pęknięcia oraz na wykrywacie defektów
podpowierzchniowych.
1.2.3. Metoda termograficzna
Wśród metod termograficznych stosowanych w diagnostyce możemy wyróżnić jej dwa
rodzaje – aktywną i pasywną (bierna). Aktywna termografia w odróżnieniu od termografii
pasywnej, w której pomiar wykonuje się w warunkach naturalnego zróżnicowania
temperatury pomiędzy badanymi obiektami i otaczającym je powietrzem, wymaga
zastosowania zewnętrznego źródła pobudzenia cieplnego. Ze względu na rodzaj impulsu
pobudzającego oraz sposób przetwarzania i analizy danych termograficznych wyróżnia się:
termografię impulsową (ang. pulsed thermography), termografię synchroniczną (ang. lock-in
thermography), wibrotermografię (ang. vibrothermography), termografię stopniowego
podgrzewania (ang. step-heating thermography), termografię impulsowo-fazową (ang. pulse
phase thermography) [91].
Aktywna metoda termograficzna wykorzystywana jest do wykrywania nieciągłości
materiałowych, a także zmian właściwości materiałów. Ze względu na pozytywne
właściwości metoda ta jest intensywnie rozwijana w badaniach do detekcji powierzchniowych
i wewnętrznych wad, rozwarstwień itp. Jeśli do powierzchni materiału zostanie dostarczona
pewna ilość energii, np. w formie impulsu ciepła, to po jego wygaśnięciu temperatura
powierzchni będzie raptownie się zmieniać. Dzięki dyfuzji cieplnej, front termiczny zacznie
przesuwać się w głąb materiału. Obecność obszarów różniących się właściwościami
termicznymi wywołuje zmianę szybkości tej dyfuzji. Zatem w analizie pola temperatury na
powierzchni stygnącej próbki zostaje uwidoczniana zmiana struktury badanego materiału
(stref przegrzania, delaminacji, pustek, wtrąceń niemetalicznych itp.). W związku z tym
w przypadku łopatek turbiny gazowej metoda termograficzna może posłużyć do detekcji
powierzchniowych i wewnętrznych nieprawidłowości w strukturze [34, 35].
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Termografia bierna natomiast umożliwia także pomiar temperatury oraz określanie jej
rozkładu w oparciu o detekcję promieniowania podczerwonego emitowanego przez badaną
powierzchnię. Posługując się detektorem promieniowania podczerwonego, znając zależność
mocy promieniowania od temperatury emitującej powierzchni oraz zależności sygnału na
wyjściu detektora od tej mocy, można w sposób bezkontaktowy wyznaczyć temperaturę
powierzchni.
Diagnozowanie turbin gazowych metodą termografii biernej polega na porównaniu
zarejestrowanych obrazów rozkładu temperatury elementów/zespołów, tzw. termogramów
z wzorcowymi

termogramami

zarejestrowanymi

w stanie ich prawidłowej

pracy.

W przypadku diagnozowania elementów „gorącej części silnika” (komora spalania, turbina,
komora dopalacza) kontrola sprowadza się to do rejestracji termogramów na wylocie z dyszy
wylotowej silnika (rys. 1.16). Pojawienie się nawet niewielkich anomalii temperatury
w stosunku do termogramu wzorcowego jest sygnałem do podjęcia pogłębionych badań
w celu wykrycia przyczyn zaistniałych zmian. Takie podejście umożliwia detekcje wad
(np. uszkodzenia łopatek, nieprawidłowa praca komory spalania), które są trudne do
wykrycia innymi metodami nieniszczącymi [34].

Rys. 1.16. Promieniowanie podczerwone emitowane przez turbinę w trakcie rozruchu lotniczego
silnika odrzutowego: a) rozruch, b) podgrzewanie, c) praca [34]

1.2.4. Metoda ultradźwiękowa
Badania ultradźwiękowe są jedną z technik badań objętościowych NDT, dzięki którym
możliwe jest wykrywanie wad w całej objętości badanego materiału. Technika bazuje na
zjawisku rozchodzenia się fali ultradźwiękowej wprowadzonej w badane materiały za pomocą
głowicy ultradźwiękowej. Badanie opiera się na obserwacji zmian sygnału otrzymanych od
nieciągłości materiałowych oraz odbić od dna badanego elementu lub granic ośrodków
o zróżnicowanej prędkości rozchodzenia się fali. Dodatkowo analizie poddawane są
informacje o wielkości napotkanej wady (reflektora) jak również natężenia, zmiany kierunku
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oraz czasu przejścia fali przez materiał. W zależności od zastosowanych w trakcie badania fal
ultradźwiękowych (od kilkunastu kHz do kilkudziesięciu MHz), możliwe jest wykrycie wad
wewnętrznych oraz nieciągłości powierzchniowych i podpowierzchniowych. W zależności od
zastosowanej techniki oraz częstotliwości wprowadzania sygnału do badanego obiektu może
być stosowana dodatkowa warstwa sprzęgająca przetwornik generujący sygnał z badanym
obiektem. Najczęściej stosuje się wówczas olej, wodę lub żel – w zależności od tego, czy
dane medium nie ma negatywnego wpływu na badany obiekt.
Metody defektoskopii ultradźwiękowej dzielimy zwykle na techniki odbicia (echa,
ang. Pulse echo), cienia (przepuszczania, ang. trough transmission) i rezonansu.
W technice odbicia wysyłane przez głowicę impulsy wracają z powrotem do niej po
odbiciu od wady materiału. Powrót impulsów odbitych, czyli echo wady materiałowej,
rejestrowany jest za pomocą defektoskopu ultradźwiękowego i zobrazowany na ekranie
(rys. 1.17). Zamiast jednej głowicy, która spełnia jednocześnie role głowicy nadawczej
i odbiorczej, można również stosować umieszczone obok siebie dwie oddzielne głowice –
nadawczą i odbiorczą. Metoda ta jest najczęściej stosowana w przemyśle i eksploatacji do
badań konstrukcji metalowych i kompozytowych.

Rys. 1.17. Badania ultradźwiękowe techniką odbicia (echa)

Technika cienia polega na rejestracji sygnału wysyłanego miedzy dwiema umieszczonymi
naprzeciwko siebie głowicami, z których jedna wysyła fale ultradźwiękowe a druga je odbiera
(rys. 1.18). Wady w materiale powodują osłabienie amplitudy fali ultradźwiękowej
dochodzącej do głowicy odbiorczej. Metoda ta nie pozwala na określenie głębokości
położenia wady na prostej łączącej głowice.
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Rys. 1.18. Badania ultradźwiękowe techniką przepuszczania (cienia)

Do podstawowych zalet badań ultradźwiękowych zaliczyć należy szybkość badania
i otrzymania jego wyniku, możliwość badania grubych lub długich elementów oraz
precyzyjne wykrycie

(określenie

wielkości

i

umiejscowienie)

wad wewnętrznych

i zewnętrznych. Głównymi wadami są natomiast trudności badania obiektów o chropowatej
powierzchni, cienkich i bardzo małych oraz o skomplikowanych kształtach. (np. chłodzone
łopatki turbin).
1.2.5. Rentgenowska tomografia komputerowa (CT)
Tomografia komputerowa (ang. Computed Tomography – CT) jest najnowszym rodzajem
tomografii rentgenowskiej, pozwalającym na uzyskanie obrazów przestrzennych (3D)
z prześwietlania badanego obiektu wykonanych z różnych kierunków. Za pomocą urządzenia
zwanego tomografem, wykorzystując źródło promieniowania rentgenowskiego, wykonuje się
szereg prześwietleń wiązką promieni X równoległą do płaszczyzny, która pada następnie na
detektor cyfrowy. Strumień danych z detektorów zawiera informacje o pochłanianiu
(rozpraszaniu) promieniowania przez poszczególne elementy składowe badanego obiektu.
Dane te są zapisywane w pamięci komputera i poddane analizie cyfrowej w celu uzyskania
obrazów monochromatycznych, zwanych tomogramami. Każdy przekrój promieniami X
przez obiekt badań jest dzielony na małe części – voxele. Do każdego voxela przypisana jest
liczbowa wartość proporcjonalna do stopnia, w którym pochłania on promieniowanie.
Potrzeba n różnych projekcji przekroju warstwy. W tym celu konieczny jest obrót badanego
elementu o 360°, na specjalnym stole obrotowym znajdującym się pomiędzy źródłem
promieniowania a detektorem. Im więcej projekcji, tym lepsza dokładność obrazu [38].
Tomografia rentgenowska (CT) jest szeroko wykorzystywana w przemyśle w procesie
kontroli jakości produkcji jako metoda nieniszcząca. Stosuje się ją coraz powszechniej do
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weryfikacji elementów konstrukcji lotniczych ze względu na potwierdzoną poprawność,
powtarzalność i wiarygodność otrzymywanych wyników. Metodą tomografii komputerowej
CT można dokonać oceny łopatek turbin gazowych. Zaawansowane programy do obróbki
wyników badań pozwalają wirtualnie „zdejmować” pojedyncze warstwy o zadanej przez
operatora grubości i w ten sposób odsłaniać kolejne głębokości materiału oraz wykonywać
przekroje w trzech płaszczyznach. Pozwala to dokładnie określić i zlokalizować defekty
(np. pęknięcia) i uszkodzenia wewnętrzne, jak również wykonać pomiary geometryczne
we wszystkich płaszczyznach (rys. 1.19). Jest to bardzo istotne w procesie weryfikacji
np. odlewów o skomplikowanych kształtach wewnętrznych, jakimi są chłodzone łopatki
turbiny. Cały proces pomiaru może być zautomatyzowany dzięki wykorzystaniu
dedykowanego oprogramowania. Rozkład grubości możemy przedstawić graficznie w skali
barw, która od razu pozwala na weryfikacje poprawności ich wykonania (rys. 1.20). W ten
sposób możliwe jest także prognozowanie w procesie remontu o możliwościach ich dalszej
eksploatacji [38].
Badania nieniszczące można prowadzić z bardzo dużą rozdzielczością, a wykrywane
defekty mają wymiary poniżej 0,5 µm.

a)

b)

Rys. 1.19. Obraz po skanowaniu w tomografie komputowym podczas analizy: a) pęknięcie na
krawędzi natarcia łopatki turbiny, b) wirtualne „cięcie” łopatki w 3D [38]
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a)

b)

Rys. 1.20. Obraz uzyskany za pomocą tomografu: a) geometria wewnętrznych kanałów chłodzących
łopatki turbinowej [38], b) rozkład w skali barw grubości powłoki na piórze łopatki turbiny [39]

1.2.6. Metoda prądów wirowych (ET)
Kolejną z metod badań nieniszczących, która wykorzystywana jest powszechnie zarówno
w procesie produkcyjnym, jak i w eksploatacji, jest metoda prądów wirowych (ET –
Electromagnetic Testing lub Eddy Current Testing). Obok badań wizualnych (VT), metody
penetracyjnej (PT) oraz metody magnetycznej (MT), metoda ET należy do grupy
powierzchniowych metod badań nieniszczących [49, 74].
Metoda prądów wirowych wykorzystywana jest do wykrywania wad materiałowych –
defektoskopia, badania właściwości materiałów – strukturoskopia, oraz określania wymiarów
(głównie pomiary grubości). Metoda pozwala na badanie różnorodnych materiałów, pod
warunkiem, że są one przewodnikami prądu elektrycznego. Podstawowym zjawiskiem
wykorzystywanym w badaniach metodą prądów wirowych jest indukcja elektromagnetyczna,
która polega na generowaniu prądu w materiale przewodzącym w wyniku działania na niego
zmiennego pola magnetycznego. Sonda prądowirowa generuje zmienne pole magnetyczne,
dzięki czemu w badanym materiale indukowane są prądy wirowe. Występowanie nieciągłości
(np. pęknięcia, zmiany struktury itd.) powoduje zaburzenia cyrkulacji tych prądów, które są
wykrywane przez sondę, a tym samym następuje zmiana wskazań na ekranie urządzenia.
Ścieżki przebiegu indukujących się prądów wirowych zależą od fizycznych własności
badanego materiału. Od nich zależy też dobór parametrów kontroli wiroprądowej.
Do najistotniejszych z punktu widzenia metody ET należą właściwości elektromagnetyczne
[49]: przewodność elektryczna właściwa i przenikalność magnetyczna względna.
Prądy wirowe płyną w materiale przez miejsca o większej przewodności elektrycznej,
natomiast miejsca o mniejszej przewodności są przez nie opływane. Wszelkie zmiany
w badanym materiale, jak zmiana twardości, zmiana struktury, nieciągłości itd., wpływają
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na wartość parametrów elektromagnetycznych, a tym samym na wartość natężenia prądów
wirowych i indukowanego pola magnetycznego. Analiza wartości amplitudy sygnału
wyjściowego bądź amplitudy i przesunięcia fazowego pozwala na ocenę stanu badanego
materiału [49, 73, 74, 75].
Wpływ niezgodności materiałowych oraz zmian strukturalnych na sygnały przetworników
jest ograniczony do tzw. efektywnej głębokości wnikania prądów wirowych. Jest to
głębokość ok. trzech standardowych głębokości wnikania prądów wirowych (3δ) [68]. Wybór
częstotliwości pracy urządzenia pomiarowego f zapewnia możliwość regulowania głębokości
wnikania prądów wirowych, a tym samym wybór obszarów, jakie mają być badane.
Do badania warstw wierzchnich stosuje się przetworniki o wysokiej częstotliwości pracy
(rzędu kilku MHz). Natomiast do wykrywania niezgodności i zmian strukturalnych na pewnej
głębokości od powierzchni należy używać przetworników o niższej częstotliwości (rzędu od
kilku do kilkuset kHz) [68].
Metoda prądów wirowych jest metodą porównawczą i wymaga korzystania z wzorców
bądź próbek odniesienia dla ustalenia poprawnych wskazań urządzenia pomiarowego
w odniesieniu do poziomu przyjmowanego za prawidłowy.
Do głównych zalet metody ET należą: duża czułość w wykrywaniu małych wad,
wykrywanie

wad

powierzchniowych

i

podpowierzchniowych,

szybkość

badania

i natychmiastowy wynik oraz przenośna aparatura i łatwość automatyzacji. Do głównych wad
ET zalicza się natomiast: możliwość badania tylko materiałów przewodzących prąd,
konieczność posiadania wzorców lub próbek odniesienia, wrażliwość na wykończenie
powierzchni i chropowatość oraz na badanie elementów w pobliżu ich krawędzi, a także
ograniczoną głębokość badania.
W tabeli 1.1 porównano czułość zestawionych metod badań nieniszczących.
Tabela 1.1. Czułość metod defektoskopowych [8,66,130]
Minimalne wymiary wykrywanych wad [mm]
Metoda
Długość
Szerokość
Głębokość
Długość
Wizualna – optyczna
0,005-0,0l
0,1
Długość
Penetracyjna
0,001-0,002
0,0l-0,03
0,1-0,3
Długość
Termograficzna
0,005
0,005
Ultradźwiękowa (metoda echa)
Metoda tomograficzna
Metoda prądów wirowych
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0,001-0,03

0,10-0,30

-

0,005

-

-

0,0005-0,001

0,15-0,20

0,6-2,0

1.3. Podsumowanie
1.

Turbina jest wirnikową maszyną przepływową, która zamienia entalpię czynnika
roboczego na pracę mechaniczną, powodującą obracanie się jej wirnika. Praca ta, łącznie
z masowym natężeniem przepływu czynnika roboczego, określa moc rozwijaną przez
turbinę.

2.

Do podstawowych zalet turbiny gazowej można zaliczyć: możliwość rozwijania dużych
mocy przy małych wymiarach i małej masie własnej, stosunkowo dużą sprawność
procesu przekształcania energii, wynoszącą 30–45%. Sprawność ta szczególnie silnie
zależy od temperatury spalin na wlocie do turbiny.

3.

Do jej wad zalicza się: wysokie temperatury robocze niektórych elementów, złożone
kształty geometryczne np. łopatek.

4.

Turbiny gazowe w silnikach lotniczych podlegają oddziaływaniu dużych obciążeń
cieplnych,

oraz

mechanicznych

aerodynamicznych

w

obecności

chemicznego

oddziaływania spalin.
5.

W procesie eksploatacji występują różnego rodzaju uszkodzenia elementów turbin
gazowych, a zwłaszcza łopatek. Stan techniczny łopatek ma decydujące znaczenie dla
niezawodności i trwałości eksploatacyjnej całej turbiny, a zatem i silnika.

6.

Łopatki turbiny gazowej, a zwłaszcza wirnikowe, w procesie eksploatacji ulegają
uszkodzeniom

w

wyniku

następujących

podstawowych

procesów:

pełzania,

przegrzania i stopienia, zmęczenia nisko- i wysokocyklowego: cieplnego oraz cieplnomechanicznego,

pękania

korozyjno-zmęczeniowego,

korozji

międzykrystalicznej

i chemicznej, erozji oraz innych przyczyn.
7.

W procesie diagnozowania zdatności łopatek szczególną uwagę należy zwrócić na
problem wiarygodnej oceny ich stanu. Pożądane jest, aby diagnozowanie zostało
przeprowadzone metodą nieniszczącą.

8.

Spośród szeregu metod nieniszczących ze względu na ich efektywność, wiarygodność
wyników, dostępność aparaturową, koszty badań, jako pierwszą stosuje się przede
wszystkim metodę wizualną.

9.

Metoda wizualna wspomagana urządzeniem optoelektronicznym umożliwia wykrywanie
zewnętrznych uszkodzeń łopatek turbiny w procesie eksploatacji silnika.

10. Inne metody badań nieniszczących, takie jak penetracyjna, prądów wirowych,
ultradźwiękowa, tomografii rentgenowskiej, termograficzna, wykorzystywane są
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zarówno w czasie produkcji, eksploatacji, jak i remontu. Pozwalają one na wykrywanie
nieciągłości w materiale oraz w ograniczonym zakresie zmian jego struktury.
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2. CEL, TEZA I ZAKRES PRACY
W diagnostyce technicznej powszechnie wykorzystywane są powierzchniowe metody
badań nieniszczących. do których należą: metoda badań wizualnych (VT), penetracyjna (PT),
magnetyczna (MT), prądów wirowych (ET). Rozwijane są także nowe metody badań
nieniszczących, takie jak metoda termografii (biernej i aktywnej) oraz tomografii
komputerowej (CT). Zewnętrzne postacie uszkodzeń łopatek turbiny gazowej wykrywa się
w procesie eksploatacji najbardziej rozpowszechnioną i efektywną nieniszczącą metodą, jaką
jest metoda wizualna ze wspomaganiem urządzeniem optoelektronicznym (wideoskop). Jest
to metoda mobilna, umożliwiająca realizację procesu diagnozowania bezpośrednio na silniku
przez specjalne wzierniki diagnostyczne, bez konieczności jego demontażu w zakładzie
remontowym. Wynikiem diagnozowania są obrazy np. powierzchni łopatek, ukazujące jej
stan oraz ewentualne uszkodzenia i nieciągłości (pęknięcia). W remoncie poza metodą
wizualną powszechnie i równolegle stosuje się również pozostałe z wymienionych
nieniszczących metod powierzchniowych. Metody te nie dają jednak możliwości wykrycia
wad strukturalnych, które w procesie eksploatacji ujawniają się sporadycznie, lecz stanowią
istotne zagrożenie niezawodności, a nawet bezpieczeństwa. W celu dogłębnej oceny stanu
zdatności wykonuje się badania metalograficzne, umożliwiające rozpoznanie wad oraz zmian
strukturalnych żaroodpornej powłoki i stopu, będących np. następstwem ich pracy
w wysokich temperaturach, czasami znacznie przewyższających zakres, dla którego zostały
zaprojektowane. Są to badania niszczące, kosztowne, których pierwszym etapem jest
wytypowanie kilku łopatek z kompletu jako reprezentatywnych dla danej grupy, na podstawie
stanu których wnioskuje się o wszystkich pozostałych.
Obecnie opracowywane są nowe, nieniszczące metody diagnostyczne takie jak termografia
impulsowa (pulsed thermography). Polega ona na wyznaczaniu i analizie rozkładu
temperatury na badanej powierzchni w czasie jej stygnięcia po uprzednim równomiernym
nagrzaniu impulsem cieplnym. Monitorowanie pola temperatury na powierzchni stygnącej
próbki pozwala na ujawnienie położenia defektów. Najprostsza metoda obróbki sygnału,
rejestrowanego za pomocą termografu podczerwieni podczas stygnięcia badanej powierzchni,
polega na obliczeniu kontrastu temperaturowego i stosowana jest obecnie wyłącznie do
badania materiałów kompozytowych.
W związku z powyższym istnieje konieczność opracowania nowego podejścia
diagnostycznego do wykrywania wczesnych faz uszkodzeń łopatek turbiny gazowej,
polegającego na zastosowaniu obu metod nieniszczących, tj. metody wizualnej w procesie
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eksploatacji i naprawy oraz metody termograficznej w procesie naprawy.
Podejście takie, w postaci metodyki, można opracować na podstawie cyfrowej analizy
obrazów uzyskanych w trakcie badań wizualnych oraz termogramów uzyskanych w trakcie
badań metodą termografii aktywnej. Stosując obie metody: wizualną w procesie eksploatacji
i naprawy silników oraz termograficzną w procesie ich naprawy, możliwe jest uzyskanie
informacji diagnostycznej o wczesnych fazach uszkodzeń łopatek turbin gazowych oraz
ocena ich zdatności, a także prognozowanie przyszłego stanu zdatności w procesie
eksploatacji.
Biorąc pod uwagę powyższe rozważania i dotychczasowy stan wiedzy można sformułować
następującą tezę:
Możliwe jest wykrycie wczesnych faz uszkodzeń łopatek turbin gazowych w celu określenia
ich stanu zdatności poprzez zastosowanie metody wizualnej i metody termograficznej oraz
powiązanie wyników obu metod z wynikami badań zmian mikrostruktury łopatek.

Cel pracy
Celem pracy jest wykonanie badań umożliwiających rozpoznanie wczesnych faz
uszkodzeń łopatek turbin gazowych. Badania zostaną przeprowadzone metodą laboratoryjną
z wykorzystaniem nowych, nieeksploatowanych łopatek turbiny gazowej wykonanych ze
stopu EI-867 WD. W badaniach zastosowane zostaną metody nieniszczące, tj. wizualna oraz
termograficzna, a ich wyniki zweryfikowane zostaną wynikami badań mikrostruktury
powłoki i stopu łopatek turbiny wygrzewanych w różnych temperaturach. Umożliwi to
zbadanie relacji pomiędzy wynikami uzyskanymi metodami nieniszczącymi a wynikami
zmian mikrostruktury łopatek po wygrzewaniu w różnych temperaturach. Relacje te posłużą
do sporządzenia końcowej zależności pomiędzy uzyskanymi wynikami. Takie podejście
umożliwi opracowanie kryterium zdatności łopatek badanych w warunkach laboratoryjnych
oraz w przyszłości stanie się podstawą do rozpoczęcia prac mających na celu opracowanie
tego kryterium do prognozowania zmian ich stanu zdatności w procesie eksploatacji.
Zakres pracy
1. Analiza uszkodzeń łopatek turbin gazowych oraz metod diagnostycznych ich wykrywania.
2. Charakterystyka obiektu badań, a w tym:
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charakterystyka materiałów stosowanych na łopatki turbin gazowych silników

lotniczych,


charakterystyka powłok nakładanych na łopatki turbiny gazowej,



charakterystyka stopu EI-867WD.

3. Opracowanie modelu oceny stanu łopatek turbiny gazowej na podstawie cyfrowego
przetwarzania obrazów ich powierzchni, a w tym:


opracowanie analizy podstaw fizycznych detekcji i akwizycji obrazów,



opracowanie laboratoryjnego modelu akwizycji obrazów oraz komputerowej analizy
sygnałów uzyskanych z powierzchni łopatek,



pozyskanie obrazów powierzchni wygrzewanych łopatek oraz cyfrowa analiza tych
obrazów.

4. Opracowanie modelu oceny stanu łopatek turbiny gazowej na podstawie analizy sygnału
pozyskanego z termografu impulsowego, a w tym:


analiza podstaw fizycznych związanych z zagadnieniami termografii,



analiza istoty metody termografii impulsowej i jej charakterystyka,



opracowanie

laboratoryjnego

modelu

badań

z

zastosowaniem

termografu

impulsowego,


badanie odpowiedzi termicznej na impuls cieplny uzyskiwany z wygrzewanych
łopatek,

5. Badania stanu aluminidkowej powłoki łopatek wygrzewanych w różnych temperaturach,
a w tym:


opracowanie charakterystyki żaroodpornej powłoki,



badania mikrostrukturalne powłoki ochronnej, tj.: chropowatości powierzchni,
struktury powierzchni powłoki, określenie udziału pierwiastków oraz tlenków na
powierzchni, a także pierwiastków warstwy zewnętrznej i dyfuzyjnej oraz pomiar
grubości powłoki łopatki.

6. Badania mikrostruktury stopu EI-867WD łopatek, a w tym:


badanie wielkości ziarna stopu,



badanie i analiza wydzieleń węglików oraz umacniającej fazy γ’.

7. Wyznaczenie wartości progu zdatności łopatek na podstawie relacji metod wizualnej
i termograficznej z wynikami badań mikrostruktury stopu.
8. Omówienie wyników badań oraz wnioski.
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3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU BADAŃ
3.1. Łopatki wirnika turbiny gazowej
Łopatki wirnika turbiny są ważnym elementem silnika i częściej niż inne jej elementy
ulegają uszkodzeniom [21, 25, 20, 19, 18]. Wynika to ze znacznych obciążeń cieplnych,
mechanicznych i aerodynamicznych w obecności chemicznego oddziaływania spalin [110].
W związku z koniecznością wczesnej oceny stanu zdatności łopatek w procesie eksploatacji,
do badań przyjęto łopatki wirnika turbiny silnika SO-3 do napędu samolotu szkoleniowego
(rys. 3.1). Wartości parametrów strumienia czynnika przepływającego wyszczególnione są na
wykresie. Temperatura strumienia czynnika roboczego (spalin) na wyjściu z komory spalania
powinna mieścić się w przedziale 1173 K – 1223 K. Podyktowane jest to ograniczeniami
wynikającymi z cieplnych i chemicznych charakterystyk materiałów użytych na pełne,
niechłodzone łopatki turbiny.
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Rys. 3.1. Zmiana parametrów strumienia wzdłuż kanału przepływowego silnika lotniczego
(linia ciągła – praca silnika na ziemi, linia przerywana – praca silnika w locie)

W procesie eksploatacji silnika turbinowego występują często przypadki krótkotrwałego
nagrzewania materiału łopatek turbiny powyżej ich normalnej temperatury pracy. W stanach
awaryjnych wynikających zarówno z błędów popełnianych przez użytkownika, jak
i uszkodzenia agregatów silnikowych może dochodzić do przekraczania maksymalnej
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temperatury na wyjściu z komory spalania, a co za tym idzie przegrzewania materiału łopatek
turbiny. Ważna jest zatem żarowytrzymałość i żaroodporność stopu na temperaturę
nadkrytyczną. Do badań przyjęto nowe łopatki wirnika turbiny, wykonane ze stopu niklowokobaltowego EI-867WD.
3.2 Charakterystyka materiałów stosowanych na łopatki turbin gazowych silników
lotniczych
Materiały żaroodporne i żarowytrzymałe wykorzystuje się do produkcji elementów
pracujących pod obciążeniem w wysokich temperaturach. Przykładem takich urządzeń są
turbiny gazowe stosowane w silnikach lotniczych. Ze wzrostem temperatury – ogólnie biorąc
– wytrzymałość materiałów maleje. Konstruując tego rodzaju materiały dąży się do możliwie
niskiego stopnia osłabiania termicznego. Jako materiały żaroodporne i żarowytrzymałe
stosuje się stopy niklu, kobaltu czy tytanu pracujące w temperaturze nawet do 1573 K (łopatki
turbin gazowych) [90, 97]. Są to materiały utwardzane dyspersyjnie zarówno fazami
międzymetalicznymi, jak i związkami chemicznymi w rodzaju węglików i azotków.
Wykorzystuje się jako materiał do obróbki plastycznej i odlewania. Materiały pracujące
w takiej temperaturze spalin muszą zachować wysoką wytrzymałość, odporność na korozję,
paczenie, zmianę mikrostruktury (przegrzanie) oraz zmęczenie cieplne.
Przyjmuje się, że wszystkie stopy stosowane do pracy w temperaturze powyżej granicznej
Tg nazywane są żarowytrzymałymi [88, 104]. Temperatura Tg dla konkretnego materiału
wyznacza punkt przecięcia się dwóch charakterystyk właściwości wytrzymałościowych
w podwyższonej temperaturze, tj. minimalnej wartości granicy plastyczności Re i czasowej
wytrzymałości na pełzanie RZ/t/T (rys. 3.2).
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Rys. 3.2. Przykład wyznaczenia temperatury granicznej Tg stopu [104]
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Pojęcie żarowytrzymałości określa szeroką gamę właściwości mechanicznych i cech
materiałowych w temperaturze podwyższonej, tzn. takiej, w której nie zachodzą procesy
pełzania podczas pracy materiału (zarówno poniżej, jak i powyżej Tg). Jako temperaturę
„wysoką” uznaje się taką, w której materiały nie są w stanie sprostać zadaniom
żarowytrzymałości.
Materiałom żarowytrzymałym stosowanym na elementy turbin gazowych stawiane
następujące wymagania [90, 97, 88, 104, 93, 98, 57]:
1. wysoka długotrwała wytrzymałość na pełzanie;
2. wysoka granica plastyczności i wytrzymałość na rozciąganie;
3. dobra plastyczność, ciągliwość i odporność na kruche pękanie;
4. wysoka wytrzymałość na zmęczenie cieplne i cieplno-mechaniczne w procesie
eksploatacji;
5. stabilność struktury – mała podatność na spadek umocnienia oraz wzrost umocnienia
i kruchość w trakcie eksploatacji;
6. korzystne właściwości fizyczne – możliwie duży współczynnik przewodnictwa
cieplnego i mały współczynnik rozszerzalności temperaturowej;
7. dobra żaroodporność i odporność korozyjna w środowisku spalin;
8. dobre właściwości technologiczne – podatność do plastycznego kształtowania.
Za kryterium przydatności określonego materiału jako tworzywa żarowytrzymałego może
posłużyć zależność wartości stosunku naprężenia do modułu Younga σ/E, tj. od tzw.
unormowanego
mechanizmy

naprężenia
odkształcenia

od

temperatury

konkretnego

homologicznej

materiału.

Pożądane

T/Tt

charakteryzującej

jest,

aby

materiał

żarowytrzymały charakteryzował się wysoką temperaturą topnienia Tt. Uwzględniając
oddziaływanie składu chemicznego i czynników strukturalnych, opracowano stopy metali,
które mogą pracować w zakresie 0,8–0,9 Tt, i tym samym osiągnięto naturalną granicę ich
temperatury pracy. Poprzez stosowanie powłok żaroodpornych uzyskano dodatkowe efekty
podwyższenia odporności na korozję gazową do 1423 K [58, 84, 109, 112]. Natomiast
powyżej tej temperatury stosuje się stopy metali wysokotopliwych. Są to stopy wanadu,
tantalu i niobu oraz chromu, molibdenu i wolframu. Metale te tworzą między sobą zazwyczaj
roztwory stałe ze znacznym efektem umocnienia i znacznego podwyższenia temperatury
rekrystalizacji stopu [88, 104]. Metale wysokotopliwe (oprócz chromu) z powodu niskiej
żaroodporności wymagają specjalnych pokryć ochronnych, które zapobiegałyby utlenianiu,
a także przenikaniu węgla i azotu w głąb.
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Stopy żarowytrzymałe powinny cechować się szeregiem właściwości, z których
odporność korozyjna i technologiczność są czynnikami wywierającymi obecnie istotny
wpływ na kierunek rozwoju tych materiałów. Korozja wysokotemperaturowa powodowana
przez spaliny jest bardzo złożona [48, 52, 59, 125, 127], gdyż produkty spalania
poszczególnych gatunków paliwa mają różny skład i mogą mieszać się w rozmaitych
stosunkach z powietrzem. Zawierają one dwutlenek węgla, wodę, tlenek węgla, azot, tlen
przy nadmiarze powietrza, związki siarkowe, a niekiedy niespalone węglowodory.
Reakcjami, które mogą tu występować, są reakcje utleniania, nawęglania, siarkowania
i azotowania; często wszystkie one zachodzą jednocześnie.
W celu ograniczenia szkodliwości oddziaływania korozyjnego strumienia spalin dobiera
się nie tylko odpowiedni skład stopu bądź nakłada dyfuzyjne powłoki ochronne, lecz również
zapewnia się warunki dla odpowiedniego spalania mieszanki paliwowo powietrznej.
Konsekwencją wysokiej zawartość siarki w paliwie jest stosowanie na łopatki turbin stopów
charakteryzują się wysoką odpornością na korozję wysokotemperaturową (ang. hot
corrosion) oraz odpowiednimi właściwościami wytrzymałościowymi. Związki siarki
przyspieszają znacznie korozję wysokotemperaturową, w związku z czym stosuje się również
powłoki nakładane plazmowo, dwu- lub trzywarstwowe, z wewnętrzną warstwą typu
MCrAlY oraz zewnętrzną opartą na tlenku stabilizowanym cyrkonem [48, 113].
Polepszanie właściwości stopów żarowytrzymałych, stosowanych np. w tarczach turbin,
łopatkach wirujących i kierujących, było możliwe dzięki oddziaływaniu na ich strukturę
w procesach wytwarzania oraz dzięki równoległej modyfikacji składu chemicznego poprzez
dodawanie różnych pierwiastków stopowych. W ten sposób uzyskano szereg odpowiednich
właściwości, niezbędnych do specyficznego rodzaju pracy poszczególnego elementu lub
zespołu elementów turbiny gazowej. Wieloskładnikowość struktury wraz z osnową niklową
oraz kobaltową zapewnia uzyskanie lepszych właściwości wytrzymałościowych w wysokich
temperaturach.
Żarowytrzymałe stopy niklu opracowano na podstawie układu równowagi Ni-Al
(rys. 3.3).
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Rys. 3.3. Układ równowagi fazowej stopu Ni-Al od strony niklu [104]

Struktura stopów od strony niklu składa się z roztworu stałego γ, a po przekroczeniu
ok. 10% Al pojawia się faza γ’ (Ni3Al). W skład fazy γ mogą wchodzić następujące
pierwiastki:

Cr, Co, Mo, W, Fe, które umacniają ją roztworowo. Faza γ’ jest fazą

międzymetaliczną (związkiem międzymetalicznym) o wzorze chemicznym Ni 3Al. Faza ta ma
strukturę regularną ściennie centrowaną. Rozpuszczalność aluminium w roztworze stałym γ
zależy od temperatury. Po wprowadzeniu do układu Ni-Al dalszych pierwiastków, np.
chromu, tytanu, niobu, rozpuszczalność aluminium w fazie γ zmienia się, a obszar
dwufazowy γ + γ’ ulega zwężeniu. Kobalt zwiększa rozpuszczalność aluminium w wysokiej
temperaturze. Po przekroczeniu granicy rozpuszczalności chromu w niklu roztwór stały γ
ulega wspomnianemu już rozpadowi na bogatą w nikiel fazę γ oraz bogaty w chrom roztwór
stały α o sieci A2, według reakcji γ1→ γ2+α, co wywiera ujemny wpływ na właściwości
stopu [88, 104]. Również pierwiastki żelazo i kobalt przesuwają granicę rozpuszczalności
fazy γ’ w kierunku obszaru fazy γ. Kobalt zwiększa rozpuszczalność aluminium w wysokiej
temperaturze, co zwiększa podatność stopu na odkształcenie, natomiast w średnim zakresie
temperatury obniża rozpuszczalność, wpływając na wzrost umocnienia. W roztworze stałym
γ wydzielenia fazy γ’ są stabilne jedynie w zakresie niskich wartości temperatury
[19, 97, 101, 124].
Procesy obróbki cieplnej i cieplno-mechanicznej stopów żarowytrzymałych mają przebieg
złożony i przeprowadza się je w kilku kolejnych operacjach. Procesy przesycania i starzenia
zmierzające do uzyskania odpowiedniej mikrostruktury materiału prowadzi się w warunkach
bardzo precyzyjnej kontroli temperatury, czasu i szybkości chłodzenia, a niekiedy
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i ogrzewania. Dotyczy to przede wszystkim końcowej obróbki cieplnej, kiedy gotowym
elementom nadaje się wymaganą mikrostrukturę, od której zależą ich właściwości użytkowe
[88, 97, 101, 104].
Główne fazy wchodzące w skład nadstopu są następujące (rys. 3.4):

Rys. 3.4. Przykładowa mikrostruktura stopu żarowytrzymałego [88]

1.

Faza  – jest to austenit stopowy na bazie niklu. Stanowi podstawową fazę osnowy
w postaci austenitu krystalizującego w sieci A1. Głównymi składnikami tej fazy obok Ni
są Co, Cr, Mo, W oraz Fe.

2.

Faza γ' – stanowi główną fazę umacniającą wydzieleniowo. Jest to roztwór stały,
uporządkowany na bazie związku międzymetalicznego typu A3B o strukturze A1,
a jej wydzielenia są koherentne z fazą . Występuje ona także na granicach ziaren,
umacniając je.

3.

Węgliki – są fazą umacniającą granice ziaren i ziarna austenitu. Tworzą się w obecności
C o zawartości od 0,02% do 0,2% z pierwiastkami takimi jak Ti, Ta, Hf i Nb. Najczęściej
występują węgliki typu MC, M23C6 i M6C. Nie są one stabilną fazą w strukturze stopów
i ulegają przemianom w warunkach obróbki cieplnej. Niewielkie dodatki węgla
pozwalają na umocnienie wydzieleniowe dzięki tworzącym się węglikom, które
odgrywają znaczącą rolę w procesach umacniania granic ziaren.

4.

Borki – głównie M3B2, są to twarde, wysokotopliwe fazy obserwowane tylko na
granicach ziaren. Niewielki dodatek boru podwyższa odporność stopu na pełzanie oraz
umacnia granice ziaren.

5.

Fazy typu TCP (ang. Topologically Close Packed) – są to fazy σ, η oraz Lavesa,
występujące w postaci płytek, igieł oraz nieregularnych wydzieleń. Wpływają one
niekorzystnie, gdyż obniżają plastyczność i wytrzymałość oraz powodują kruchość stopu.
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Przyjmuje się, że w objętości ziarna stopu powinno być 40÷60% dyspersyjnych cząstek faz
międzymetalicznych. W rezultacie tej obróbki faza γ’ jest bardzo rozdrobniona, wielkość
cząstek zawiera się w zakresie 0,3÷0,7 μm. Faza ta jest rezultatem procesu ciągłego
wydzielania z nieuporządkowanego roztworu stałego, jest ona nadstrukturą typu związku
międzymetalicznego A3B o sieci A1, geometrycznie zwarcie wypełnionej. Zachowanie przez
fazę γ’ sieci krystalicznej osnowy γ’ zapewnia koherencję obu tych faz.
Skład chemiczny fazy γ’ wpływa w istotnym stopniu na wartość parametru jej sieci oraz
związany z tym stopień niedopasowania do sieci osnowy. Oddziałuje to na morfologię
wydzieleń fazy γ’ i na zakres jej trwałości. W stopach wieloskładnikowych dodatki stopowe
dobiera się tak, aby parametry sieci obu faz były zbliżone. Okazuje się, że stopień
niedopasowania parametrów sieci faz jest funkcją temperatury. Ze wzrostem niedopasowania
sieci od 0,16 do 0,80% w stopach z zawartością pierwiastków niobu i tantalu wzrasta
wytrzymałość na rozciąganie, w temperaturze ok. 1130 K, o ponad 200 MPa [14]. Skład
chemiczny, morfologia i rozmieszczenie w strukturze wydzieleń fazy γ’ wywierają
decydujący wpływ na żarowytrzymałość stopu. Ze wzrostem zawartości objętościowej fazy γ’

RZ/1000 [MPa]

wzrasta wytrzymałość stopu na pełzanie (rys. 3.5).

Zawartość objętościowa fazy γ’ [%]
Rys. 3.5. Współzależność zawartości fazy ’ i wytrzymałości na pełzanie Rz/1000 w temperaturze 1090 K
stopów niklu [104]: 1 – stopy odlewnicze, 2 – stopy przerabiane plastycznie

Roztwór stały na osnowie niklu o zwiększonej koncentracji pierwiastków: Co, Cr, Mo, W
i Fe wykazuje ograniczoną rozpuszczalność Al i Ti, co wpływa na wzrost i trwałość fazy γ’.
Atomy pierwiastków Cr, Mo, W i Fe, których stężenie w fazie γ’ nie przekracza na ogół
ich średniej zawartości w ogólnej masie stopu, mogą przypuszczalnie zastępować zarówno
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atomy Ni, jak i Al. Skład chemiczny fazy γ’ wpływa w istotnym stopniu na wartość parametru
jej sieci oraz związany z tym stopień dopasowania do sieci osnowy. Oddziałuje
to na morfologię wydzielenia fazy γ’, na zakres jej trwałości oraz na temperaturę początku
dyslokacji w fazie γ. Pierwiastki takie jak Ta, Nb, i C silnie zwiększają niedopasowanie sieci
fazy γ - γ’, a tym samym naprężenie koherentne na granicy międzyfazowej.
3.3. Charakterystyka powłok nakładanych na łopatki turbiny gazowej
Powłoki nakładane na łopatki turbiny cechują się żaroodpornością, czyli odpornością na
korozję w podwyższonej temperaturze w środowisku spalin z uwzględnieniem czasu
działania [56, 113]. Powinny być odporne na zmęczenie cieplne, dobrze wiązać się
z podłożem i nie obniżać własności mechanicznych podłoża. Powłoki wykonuje się ze
specjalnych stopów wytwarzających samoczynnie na powierzchni tlenki, które zabezpieczają
materiał przed dalszym utlenianiem, a zasadniczo istotnie zmniejszają szybkość utleniania.
Tlenki o odpowiedniej strukturze i dobrej przyczepności do podłożą decydują o odporności
stopu na oddziaływanie środowiska. Tlenkami o bardzo dobrych właściwościach
zabezpieczających przed korozją są: tlenek aluminium Al2O3, tlenek chromu Cr2O3 i tlenek
krzemu SiO2. Do zabezpieczania łopatek turbin stosowane są m.in. żaroodporne pokrycia ze
stopów metali: (Ni, Co)-Cr-AI-Y lub AI-Si-Ni-Y [33, 84]. Osnową większości pokryć
żaroodpornych stosowanych do ochrony łopatek turbin jest żarowytrzymała faza ~NiAl.
W celu podwyższenia stabilności cieplnej tej fazy skład materiału pokrycia uzupełnia się
dodatkami stopowymi: Ta, Hf, Y, Si i innymi. Dodanie itru (Y) pozwala uniknąć
powstawania porowatości podczas eksploatacji i zwiększa adhezję powstających tlenków.
Degradacja powłoki zachodzi w rezultacie procesów dyfuzyjnych powodujących wzrost
grubości warstewki tlenków oraz postępującego wypalania z materiału powłoki dodatków
stopowych, co pogarsza możliwości jej samoregeneracji pokrycia. Zubażanie materiału
pokrycia może również być spowodowane dyfuzją dodatków stopowych do podłoża.
Zabezpieczeniem przed taką dyfuzją może być warstewka z trudnotopliwego metalu (W, Nb
lub Ta) lub metali szlachetnych (Pt, Pd lub Ir) [27].
3.4. Charakterystyka stopu EI-867WD
Do badań laboratoryjnych użyto nowych łopatek wirnika turbiny gazowej (rys. 3.6)
Wykonano je z konwencjonalnego, przerabianego plastycznie superstopu niklu EI-867WD
(HN62MWKJu). Ze względu na mniejszą zawartość chromu jest on mniej odporny na
degradujące działanie środowiska, szczególnie w obecności siarki i sodu, i często ulega
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w warunkach eksploatacji korozji katastrofalnej (tzw. hot corrosion), przez co stosuje się
pokrycia ochronne – powłokę aluminidkową [112]. Norma TU 14-1-232-72 zawiera
wymagania dotyczące składu chemicznego superstopu EI-867WD (tabela 3.1), obróbki
cieplnej oraz właściwości mechanicznych. Poza aluminiową żaroodporną powłoką ochronną,
w konstrukcji samej łopatki, jak i silnika nie zastosowano innych zabiegów, takich jak np.
chłodzenie, mających na celu zwiększenie jej żaroodporności.

Rys. 3.6. Przykładowe obrazy powierzchni wklęsłej (koryta) i wypukłej (grzbietu) łopatki
Tabela 3.1. Skład chemiczny stopu EI-867WD [98]
C

Mn

max max

0,1 0,3

Si

Cr

Ni

Co Mo

W

max

0,6 9,0

Al

B

Fe

Inne

4,0

0,3V

max

reszta

14,0 10,3 5,0

4,5 0,02

Łopatki turbiny gazowej wytwarzane są seriami z jednego wytopu w złożonym procesie
technologicznym. W początkowej fazie procesu materiał w postaci prętów ze stopu
EI-867WD jest badany przy użyciu ultradźwięków. Następnie odbywa się ich cięcie na
określony wymiar. Kolejnym etapem jest kucie wstępne oraz kucie wykończające na wymiar
wg rysunku odkuwki. Następnie odkuwki umieszcza się w mufli w celu przesycania.
Nagrzewanie przeprowadza się w stałej temperaturze ok. 1473 K, w atmosferze argonu
w czasie 4÷6 godz. Studzenie przebiega natomiast w mufli na powietrzu w strumieniu argonu
do 1073 K, a poniżej tej temperatury na powietrzu. Odkuwki przechodzą pełne starzenie,
tj. podgrzewanie przez 60 min do temperatury 1123 K i ta temperatura utrzymuje się przez
480–495 min (zwykle 120–135 min). Po tych zabiegach odkuwka poddawana jest obróbce
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cieplno-chemicznej polegającej na dyfuzyjnym nasycaniu jej aluminium (nanoszenie powłoki
ochronnej). W tym celu przygotowana jest mieszanka w postaci wyżarzonego proszku
(wagowo 98–99%) z chlorkiem amonu (wagowo 1–2%) i naniesiona jest na pióro łopatki.
Łopatkę umieszcza się w mufli i wkłada do pieca o temperaturze 623 K, następnie podgrzewa
się do 1123 K i wygrzewa się przez 2–2,5 godz. Studzenie odbywa się na powietrzu
do temperatury 373 K. Grubość nanoszonej powłoki ochronnej zawiera się w granicy od
0,03 mm do 0,06 mm. Po tej operacji powierzchnia pióra łopatki powinna mieć odcień
jasnoszary z różowym odcieniem (nie dopuszcza się miejsc z zielonym nalotem,
świadczącym o utlenieniu powłoki) [98].
Struktura stopu EI-867WD jest typowa dla superstopów niklu i złożona jest z: fazy γ,
umacniającej fazy γ’ oraz węglików i borków. Faza γ’ jest roztworem stałym chromu,
kobaltu, aluminium, molibdenu i wolframu w niklu. Cząsteczki fazy γ’ (Ni3Al) mają kształt
sześcienny. Objętość względna fazy γ’ po standardowej obróbce cieplnej stopu wynosi
31÷34%. Obróbka cieplna obejmuje przesycanie i starzenie. Chłodzenie w powietrzu w czasie
przesycania prowadzi już do wydzielenia drobnych cząsteczek fazy γ’, których objętość
względna wynosi ok. 20%. Starzenie powoduje dalsze wydzielanie cząsteczek fazy γ’
i rozrost wcześniej wydzielonych. Wśród węglików, których objętość względna w stopie nie
przekracza 2%, dominuje węglik M23C6. Powstaje on podczas obróbki cieplnej lub wydziela
się podczas eksploatacji, zwykle na granicach ziaren w zakresie temperatury 933 K÷1253 K.
Wewnątrz ziaren występuje węglik M6C [98].
3.5. Przygotowanie łopatek do badań
Określenie czasu wygrzewania łopatek
Do badań laboratoryjnych przyjęto sześć łopatek turbiny pochodzących z jednej serii
produkcyjnej, wykonanych z jednego wytopu EI-867WD. Jedną z łopatek przeznaczono do
badań wstępnych mających na celu określenie czasu wygrzewania pozostałych pięciu łopatek.
Łopatki poddane zostały oddziaływaniu podwyższonej temperatury – wygrzewaniu w piecu
komorowym (rys. 3.7) w obecności spalin z nafty lotniczej. Nafta lotnicza spalana była
w zamkniętym piecu po umieszczeniu w niej łopatki. Przed i po wygrzaniu łopatki
czyszczone były w myjkach ultradźwiękowych w n-heptanie przez 15 min. w celu usunięcia
powierzchniowych zanieczyszczeń i osadów, zgorzelin.
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Charakterystyka pieca:
- temperatura pracy do 1300ºC,
- stopniowy regulator prędkości grzania
z programatorem,
- sterownik mikroprocesorowy SM 946,
- błąd pomiaru ±0,3%,
- czujnik temperatury PtRh10 – Pt,
- liczba programów – 10.

Rys. 3.7. Piec do wygrzewania łopatek w obecności spalin z nafty lotniczej

Pierwszym etapem badań było określenie czasu trwania procesu wygrzewania łopatek.
Parametr ten wraz z temperaturą wpływa na kinetykę rozrostu i koagulacji cząstek fazy γ’
oraz zmianę grubości wierzchniej powłoki ochronnej łopatki [81]. W tym celu
przeprowadzono eksperyment polegający na wygrzaniu próbek w temperaturze powyżej T4max
(maksymalnej temperatury za turbiną), tj. 1323 K przez 2 h oraz 3 h. Taki czas wygrzewania
określono na podstawie wyników analizy zapisów rejestratora pokładowego S2-3ai samolotu
Ts-11 Iskra, na którym zabudowany jest silnik SO-3W, biorąc pod uwagę profil lotów
wykonywanych na samolocie związany z jego szkolnym przeznaczeniem oraz resurs
międzyremontowy silnika wynoszący 400 godzin. Przedział między 2 a 3 godz. uznano za
sumaryczny czas w jakim może dochodzić do odziaływania podwyższonej temperatury
w związku ze zmianą zakresów jego pracy silnika oraz jego regulacjami wykonywanymi
przez użytkownika. Próbki przygotowano z jednej z łopatek, z której wycięto trzy fragmenty
pióra (rys. 3.8).
`

L1

L

L3

Rys. 3.8. Schemat podziału pióra łopatki turbiny gazowej na próbki

Fragment pióra łopatki oznaczony jako L1 = 7 mm wykorzystano do określenia pierwotnej
struktury łopatki, względem której oceniano zmiany struktury fragmentu łopatki L2
wygrzewanej przez 2 h oraz fragmentu łopatki L3 wygrzewanej przez 3 h w temperaturze
1323 K. Cięcie próbek wykonano za pomocą elektrodrążarki drutowej. Wygrzewanie
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przeprowadzono w piecu komorowym FCF 60 (rys. 3.7) w obecności spalin nafty lotniczej
uzyskanych poprzez spalenie jej określonej objętości w piecu w czasie wygrzewania pieca
z fragmentami łopatek. Studzenie łopatek następowało w piecu. Ogólny obraz powierzchni
próbek z łopatki po wygrzewaniu w obecności spalin nafty w temperaturze 1323 K przez 2 h
oraz 3 h przedstawiono na rys. 3.9.

a)

b)

Rys. 3.9. Ogólny obraz powierzchni próbek z łopatki po wygrzewaniu w obecności spalin nafty
w temperaturze 1323 K przez: a) 2 h oraz b) 3 h

W celu określenia stanu mikrostruktury po wygrzewaniu i ustaleniu czasu wygrzewania
dokonano badań metalograficznych materiału łopatek. Próbki przygotowano metodami
standardowymi (cięcie, inkludowanie, szlifowanie, polerowanie, trawienie powierzchni).
Mikrostrukturę

obserwowano

pod

mikroskopem

optycznym

Nikon

MA-200

oraz

skaningowym (SEM) Quanta 3D FEG oraz XL30 LaB6 firmy Philips (rys. 3.10–3.12).

Mikroskop Nikon MA-200:
- stabilny korpus z wymiennym 5-pozycyjnym rewolwerem obiektywowym,
- wyświetlacz włączonego obiektywu i zasilania na frontowej ścianie
mikroskopu,
- duży, nisko położony stolik o dużym zakresie przesuwu próbek: 50x50mm
- wysokiej klasy obiektywy typu CFI Plan, Plan Fluor i Plan Apo
o powiększeniach od 5x do 100x do obserwacji w jasnym i ciemnym polu,
kontraście interferencyjnym DIC i fluorescencji,
- okulary o powiększeniu 10x, z dużym polem widzenia,
- oświetlacz halogenowy z fabrycznie wycentrowaną żarówką i filtrem UV
redukującym światło rozproszone,
- górny port umożliwiający przyłączenie kamery TV lub aparatu cyfrowego,
- regulowane przysłony: polowa i aperturowa, automatycznie przełączana
przy zmianie jasne/ciemne pole,
- metody obserwacji: jasne/ciemne pole, światło spolaryzowane, kontrast
interferencyjny (DIC), fluorescencja.

Rys. 3.10. Mikroskop Nikon MA-200 wykorzystywany w badaniach metalograficznych
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Mikroskop PHILPS XL30 LaB6 wyposażony jest w:
- detektory SE i BSE,
- przystawkę do mikroskopowej analizy składu chemicznego
DXi/EDAX: Z od 4 do 92,
- Digital Line Scan Software DXLine,
- analizator obrazu SIS,
- przystawkę EBSP < 0.1 mm z oprogramowaniem analitycznym
COS,
- kamerę CCD.
Dane techniczne
- punktowa zdolność rozdzielcza: 2 nm 30 kV, 15 nm przy 1kV,
- zakres zmian napięcia przyspieszającego: od 200 V do 30 kV,
- zakres powiększeń: od 10x do 400.000x dla WD = 12 mm,
- detekcja elektronów wtórnych oraz wstecznie rozproszonych
(w systemie TOPO),
- stolik goniometryczny w zakresie przesuwu osi: X=50 mm,
Y=50 mm, rotacji x 3600, pochyłe –10 +80 i zakresie pracy
wzdłuż osi Z (FWD - Free Working Distance) od 4 do 37 mm.

Rys. 3.11. Mikroskop PHILPS XL30 LaB6 wykorzystywany w badaniach metalograficznych

Podstawowe parametry pracy mikroskopu Quanta 3D FEG Dual Beam:
- zdolność rozdzielcza (obraz SE): 1,2 nm dla wysokiej próżni i 1,5 nm dla
niskiej próżni,
- zakres zmian napięcia przyspieszającego (płynnie regulowany): od 200 V do
30 kV,
- mikroskop wyposażony jest w detektory:
- elektronów wtórnych do pracy w trybie wysokiej próżni ETD
(Everharta-Thornleya),
- elektronów wtórnych do pracy w pełnym zakresie niskiej próżni
LVSED,
-półprzewodnikowy, czterosegmentowy detektor elektronów wstecznie
rozproszonych BSED,
- niskonapięciowy detektor elektronów wstecznie rozproszonych VCD,
- detektor elektronów przechodzących STEM,
- mikroskop jest także wyposażony w kolumnę jonową (FIB - Focused Ion
Beam) o napięciu przyspieszającym płynnie regulowanym w zakresie od 2
kV do 30 kV,
- nanomanipulator pozwalający na preparatykę próbek do TEM,
- układ zmiennej próżni (w tym tryb ESEM) do obserwacji próbek
nieprzewodzących i organicznych,
- stoliki do badań in situ w temperaturze do 1500°C.
- stolik z układem Peltiera do badań w temperaturze od -20°C do +50°C.

Rys. 3.12. Mikroskop Quanta 3D FEG Dual Beam wykorzystywany w badaniach metalograficznych

Za pomocą programu NIS Elements AR służącego do analizy obrazu mikrostruktury
materiałów określono średnią wielkość (powierzchni) wydzieleń umacniającej fazy γ’,
wyrażoną średnicą koła o polu równemu polu powierzchni mierzonego obiektu
(Eqdia=sqrt(4*Area/π)).

Dla

próbki

„nowej”

(niewygrzewanej)

łopatki

wynosiła

Eqdia=0,18±0,04 μm,
dla t = 2 h; Eqdia = 0,48±0,15 μm,
dla t = 3 h; Eqdia = 0,49±0,19 μm.
Uśrednione wyniki grubości powłoki próbki z łopatki „nowej” (niewygrzewanej) wynoszą
g = 40,1±1,6 μm, po wygrzaniu w T = 1323 K wynoszą:
dla t = 2 h; g = 61,1±2,8 μm,
dla t = 3 h; g = 61,5±1,3 μm.
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Wyniki badań morfologii wydzieleń fazy γ’ – wygrzewanie w temperaturze 1323 K przez:
a) 2 h i b) 3 h, przedstawiono na rys. 3.13. Stwierdzono, że czas badań zasadniczo nie wpływa
na zmianę morfologii umacniającej fazy γ’ oraz, że zasadniczo nie wpłynął także na
zwiększenie grubości aluminiowej powłoki ochronnej (rys. 3.14).

a) czas wygrzewania 2h

b) czas wygrzewania 3h

Rys. 3.13. Morfologia wydzieleń fazy γ’ – wygrzewanie w temperaturze 1323 K przez: a) 2 h, b) 3 h

a) czas wygrzewania 2h

b) czas wygrzewania 3h

Rys. 3.14. Struktura warstwy aluminiowej po oddziaływaniu temperatury 1323 K przez: a) 2 h, b) 3 h

W związku z powyższym przyjęto następujące temperatury wygrzewania dla
poszczególnych łopatek:


nr 5, T = 1123 K,



nr 1, T = 1223 K,



nr 2, T = 1323 K,



nr 3, T = 1423 K,



nr 4, T = 1523 K.
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Podobnie jak podczas badania mającego na celu określenie czasu wygrzewania łopatek,
wygrzewanie poszczególnych próbek prowadzono w piecu komorowym FCF 60 (rys. 3.7),
w atmosferze spalin nafty lotniczej. Łopatki umieszczono w uchwycie wykonanym
z fragmentu wyciętego z tarczy turbiny w celu zapobieżenia kontaktu próbek z materiałem
okładzin pieca. Łopatki wygrzewano kolejno przez 2 godz. w ustalonych temperaturach.
Chłodzenie odbywało się w piecu, aż do osiągnięcia temperatury otoczenia. Ze względu na
ryzyko uszkodzenia elementów grzejnych pieca nie było możliwe zasymulowanie bardziej
intensywnego chłodzenia, jakie ma miejsce po wyłączaniu silnika turbinowego, kiedy to nie
zachodzi proces spalania, a sprężarka nadal tłoczy do silnika powietrze. Stworzone warunki
sprawiły, że próbki stygły nieznacznie dłużej, niż to ma miejsce w silniku turbinowym.
Pierwszym widocznym objawem zmiany stanu wygrzewania łopatek w piecu była zmiana
ich barwy – zarówno pokrytej aluminiową warstwą ochronną powierzchni grzbietu i koryta
pióra łopatki jak i niepokrytej części zamka łopatki (rys. 3.15, 3.16).

Rys. 3.15 Ogólny widok wypukłych powierzchni łopatek (grzbietu) po wygrzewaniu w obecności
spalin z nafty lotniczej

Rys. 3.16. Ogólny widok wklęsłych powierzchni łopatek (koryta) po wygrzewaniu w obecności spalin
z nafty lotniczej
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3.6. Podsumowanie
1. Do badań przyjęto nowe łopatki wirnika turbiny lotniczego silnika odrzutowego typu
SO-3 do napędu samolotu szkoleniowego.
2. Łopatki turbiny wykonane są ze stopu niklowo-kobaltowego typu EI-867 WD,
pokryte żaroodporną powłoką aluminidkową.
3. Łopatki poddano wygrzewaniu w piecu laboratoryjnym w obecności spalin z nafty
lotniczej. Wygrzewano je w następujących temperaturach:


nr 5, T = 1123K;



nr 1, T = 1223K;



nr 2, T = 1323K;



nr 3, T = 1423K;



nr 4, T = 1523K;

4. Doświadczalnie ustalono czas wygrzewania na 2 godz., chłodzenie odbywało się
w stygnącym piecu.
5. Pierwszym widocznym efektem wygrzewania łopatek w różnych temperaturach była
zmiana barwy powierzchni łopatek.
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4. MODEL OCENY STANU ŁOPATEK TURBINY GAZOWEJ NA PODSTAWIE
CYFROWEGO PRZETWARZANIA OBRAZÓW ICH POWIERZCHNI
4.1. Podstawy fizyczne
Pojęcie światła jest różnie definiowane potocznie i w nauce. Potocznie nazywa się tak
widzialną część promieniowania elektromagnetycznego, czyli promieniowanie widzialne
odbierane przez siatkówkę oka ludzkiego. W naukach ścisłych używa się natomiast
określenia promieniowanie optyczne. Jest to promieniowanie podlegające prawom optyki
geometrycznej oraz falowej.
Światło widzialne jest jedną z wielu postaci energii elektromagnetycznej, którą zgodnie
z dualizmem

korpuskularno-falowym

elektromagnetyczną

oraz

jako

można

strumień

jednocześnie

cząstek

opisać

nazywanych

jako

falę

fotonami.

Fala

elektromagnetyczna to rozchodząca się w przestrzeni i w czasie spójna zmiana pola
elektrycznego i magnetycznego. Każdej takiej fali można przyporządkować długość λ
(odległość pomiędzy kolejnymi ekstremami fali) i częstotliwość ν (liczbę cykli, które
w czasie sekundy przechodzą przez ustalony punkt). Wielkości te są ze sobą związane
zależnością określającą prędkość rozchodzenia się fal elektromagnetycznych.

c   

(4.1)

Światło porusza się w próżni zawsze z taką samą prędkością, zwaną prędkością światła. Jej
wartość oznaczana jako c jest jedną z podstawowych stałych fizycznych i wynosi
299 792 458 m/s. Prędkość światła w innych ośrodkach jest mniejsza i zależy od
współczynnika załamania danego ośrodka [1, 103, 105].
Odwrotność długości fali 1/λ nosi nazwę liczby falowej i jest także wykorzystywana
do charakterystyki promieniowania elektromagnetycznego.
Zakres widzialnej dla człowieka długości fal promieniowania elektromagnetycznego
zawiera się pomiędzy fioletem a podczerwienią (rys. 4.1).
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Rys. 4.1. Zakres długości promieniowania fali elektromagnetycznej [133]

Promieniowanie elektromagnetyczne można zauważyć, odczuć lub zarejestrować jedynie
podczas oddziaływania na konkretny obiekt lub ośrodek. Podczas diagnozowania obiektów
technicznych metodą wizualną (VT) wykorzystywane jest ich światło własne (pierwotne
źródło światła) lub odbite od nich, emitowane przez źródła, w które wyposażona jest
aparatura badawcza (wtórne źródła światła). Ocena stanu obiektów może być dokonywana
w sposób bezpośrednimi, poprzez obserwację lub też w sposób pośrednimi poprzez analizę
obrazów (zdjęć). Strumień świetlny padający na powierzchnię ciała materialnego jest zawsze
częściowo pochłonięty, częściowo odbity i może być częściowo przepuszczony.
Te właściwości ciał są charakteryzowane współczynnikami liczbowymi lub – gdy odnosimy
te właściwości do długości fali użytego promieniowania – współczynnikami widmowymi.
Najbardziej interesujący jest współczynnik odbicia

,

wyraża się on jako stosunek

strumienia odbitego ФO, przez powierzchnię oświetloną, do strumienia ФP padającego na
badaną powierzchnię [103]:



O
P

W zależności od struktury materiału i jego powierzchni współczynnik odbicia

(4.2)

 może

wynieść 5÷8 % w przypadku szkła, 73÷78 % dla białej kartki papieru i 80÷90 % dla
zwierciadła szklanego.
Odbicie rzeczywiste od powierzchni materiału jest zjawiskiem złożonym. Nawet dla
najlepszych zwierciadeł promień odbity jest widoczny w pewnym niewielkim (niezerowym)
kącie wokół kierunku odbicia idealnego (teoretycznego). W najprostszym przypadku
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wyróżnia się odbicie kierunkowe i rozproszone. Dla rzeczywistych powierzchni zawsze
zachodzą oba przypadki i jednocześnie odbicie kierunkowe nie występuje w postaci idealnej.
Dodatkowo może występować składowa odbicia powrotnego (współdrożnego) w kierunku,
z jakiego padało światło. Można więc przyjąć rzeczywiste odbicie jako wypadkową czterech
składowych (rys. 4.2): rozproszonej, kierunkowej idealnej, kierunkowej rzeczywistej
(ang. glossy – odbicia połysku), powrotnej [133].

Rys. 4.2. Odbicie światła: a) kierunkowe, b) kierunkowo-rozproszone, c) powrotne, d) rozproszone,
e) rzeczywiste [133]

W przypadku odbicia światła możemy mieć do czynienia z tzw. połyskiem, którego
uwzględnienie wymaga znajomości współczynnika odbicia i tzw. stopnia chropowatości
powierzchni. Połysk nie jest dokładnie zdefiniowany, a różni autorzy starają się podać mniej
lub bardziej ściśle jego definicje. Jest on jednak – podobnie jak barwa – zjawiskiem fizykopsychologicznym. Głównym czynnikiem wywołującym wrażenie połysku jest zjawisko
odbicia lustrzanego, czyli regularnego. W trakcie odbicia regularnego następuje częściowe
lub nawet całkowite spolaryzowanie promieniowania odbitego.
Chropowatość

powierzchni

jest

określana

rozkładem

przestrzennym

powrotnie

wypromieniowanego światła. Im większa jest różnica między zdolnością maksymalnego
odbijania a faktycznie powrotnie wypromieniowaną energią, w odniesieniu do każdego kąta
obserwacji, tym większe jest oddziaływanie chropowatości powierzchni. Każdy element
chropowatości powierzchni jest punktem wyjściowym określanej fali kulistej, co oznacza
rozchodzenie się promieniowania odbitego we wszystkich kierunkach przestrzeni.
Powierzchnię tego typu określamy jako matową, do której stosuje się prawo kosinusów
Lamberta, wyrażone równaniem [103]:

E0  E p  cos   cos 

(4.3)

gdzie: E0 – natężenie promieni odbitych, Ep – natężenie promieni padających, α – kąt odbicia,
β – kąt padania.
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Do charakterystyk powierzchni obiektów będących przedmiotem obserwacji zaliczyć
należy także skład widmowy światła oświetlającego obiekt oraz właściwości fizykochemiczne
powierzchni obiektu. Źródła oświetlające obiekty mają bardzo zróżnicowany rozkład mocy
promieniowania w funkcji długości fali, a budowa chemiczna materii pokrywającej
powierzchnię obiektów decyduje o wygaszaniu poszczególnych długości fal w widmie
promieniowania oświetlającego dany obiekt. W konsekwencji mieszanina światła selektywnie
odbitego od danej powierzchni decyduje o jej zabarwieniu.
Światło widzialne, mimo że stanowi zaledwie znikomą część elektromagnetycznego
widma promieniowania (umowny zakres to 380÷780 nm), jest wykorzystywane m.in. do
obserwacji, rozróżniania, diagnozowania itp.
Obserwacja wizualna odgrywa ważną rolę w procesie diagnozowania obiektów
technicznych, a większość optycznych przyrządów rozpoznawczych stanowi jedynie
„wsparcie” techniczne oka, sprowadzając rezultat rozpoznania do oceny wzrokowej. Jakość
badania metodą wizualną (VT) zależy od wielu czynników, takich jak warunki wykonywania
badań – w tym od prawidłowego oświetlenia, kąta padania światła i jego natężenia, odległości
do badanego obiektu. Zaobserwowana barwa powierzchni obiektów technicznych wynika nie
z pochłaniania przez nie fal z pewnego zakresu widma, a odbijania innych. Światło padające
na powierzchnię obiektu technicznego, np. łopatki turbiny, jest odbijane z powierzchni, dzięki
czemu możemy obserwować, rejestrować i rozróżniać kształty oraz barwy badanych
powierzchni [44].
4.2. Akwizycja obrazów powierzchni łopatki za pomocą układu optoelektronicznego
Proces pozyskania i opracowanie informacji diagnostycznej na podstawie obrazów
powierzchni łopatki, która mogłaby być przydatna, jest procesem bardzo złożonym,
wymagającym wielu zabiegów. Proces ten można przedstawić według następującego
schematu (rys. 4.3):

Rys. 4.3. Schemat pozyskania i opracowania informacji [103]
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Odbiornik (np. aparat fotograficzny) ma za zadanie zarejestrowanie pozyskanych sygnałów
i przekazanie w całości do kolejnej komórki. Rolą analizatora jest przeprowadzenie segregacji
otrzymanych sygnałów, wyodrębnienie istotnych z punktu widzenia podejmowanych decyzji
parametrów i przekazanie ich do odbiorcy. Funkcję analizatora spełnia zespół przeszkolonych
osób wyposażonych w urządzenia takie jak komputery z dedykowanym oprogramowaniem,
bądź zautomatyzowane układy elektroniczne.
Występowanie obszarów zakłóceń utrudniających pozyskiwanie sygnału informującego
o stanie obiektu w konsekwencji wpływa na obniżenie efektywności akwizycji danych
w postaci obrazów cyfrowych. Odebrane od tła i obiektu sygnały przenoszone są w polu
elektromagnetycznym i decydują o rozpoznaniu optycznym (zdobyciu informacji),
z wykorzystaniem technik fotograficznych i obrazowych [103, 105].
Badane powierzchnie diagnozowanych obiektów takich jak łopatki turbin, oświetlone
źródłem światła mogą być rozpoznawane przez detektory światłoczułe (matryce CCD wraz
z układem optycznym) dzięki wtórnemu źródłu światła odbitemu z ich powierzchni.
Umożliwia to w pośredni sposób diagnozowanie badanego obiektu poprzez przetwarzanie
i analizę danych pozyskiwanych w postaci obrazów cyfrowych.
W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że matryca CCD będąca światłoczułym
detektorem zbudowana jest z pikseli, z których każdy jest częścią składową rejestrowanego
obrazu (pojedynczym punktem). Wykorzystują one efekt fotoelektryczny – uwalnianie
elektronów pod wpływem energii fotonów docierających do ośrodka – piksele (elementy
przetwarzająco-akumulujące) wychwytują fotony (pomiar natężeń światła). Matryca CCD
zlicza padające fotony (energię promieni świetlnych padających na poszczególne piksele), nie
rozróżnia jednak jako taka barw. Przed samym sensorem umieszczony jest filtr barwny
składający się z trzech podstawowych kolorów: czerwonego (Red), zielonego (Green)
i niebieskiego (Blue) – model RGB.
Urządzenia optyczne z matrycami CCD wyposażone są zazwyczaj w mechaniczne
i optyczne układy współpracujące ze sobą, często sterowane i zarządzane układami
elektronicznymi (rys. 4.4). Do podstawowych elementów optycznych zaliczyć należy
soczewki, zwierciadła i pryzmaty. Poza samymi matrycami CCD jakość tych elementów ma
istotny wpływ na akwizycję obrazów i jakość odwzorowania ujęcia.
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a)

b)

Rys. 4.4. Urządzenia optyczne z matrycami CCD a) Wideoskop Everest Mentor Visual iQ HD
VideoProbe™, b) Fotograficzny aparat cyfrowy Nikon D90 z obiektywem AF-S DX 18-55 mm VR

Poza podstawowymi urządzeniami optycznymi wyposażonymi w matryce CCD, służącymi
do rejestracji obrazów (aparaty cyfrowe) oraz aparaturą służącą do zaawansowanego
diagnozowania metodami wizualnymi VT obiektów technicznych (wideoendoskopy)
dostępne są także – głównie w przemyśle – układy do rozpoznawania obrazów. Zadaniem ich
jest ocena produktów (technicznych, spożywczych) pod kątem zgodności ze wzorcem kształtu
lub barwy.
4.3. Układ wizyjny do diagnozowaniu łopatek turbiny
W aparaturowym układzie wizyjnym (rys. 4.5) obraz pozyskiwany jest z otocznia za
pomocą odpowiedniego urządzenia optoelektronicznego. Układy te stworzone zostały, aby
wspomóc diagnostów w procesie podejmowania decyzji oraz w celu wyeliminowania błędów
wynikających z tzw. czynnika ludzkiego. Błędna klasyfikacja – wynikająca często
z subiektywnej oceny obserwowanych obrazów, zakłócenia w postaci niewłaściwych
warunków (oświetlenie, zanieczyszczenia itd.), brak wiedzy i doświadczenia – miała często
swoje negatywne konsekwencje dla ocenianego obiektu.

Obraz powierzchni łopatek

Urządzenie optoelektroniczne

Komputer z oprogramowaniem

Rys. 4.5. Aparaturowy układ wizyjny [44]
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Wyróżnia się następujące składowe sytemu w aparaturowym układzie wizyjnym:
1. rejestracja obrazu i przetworzenie go do postaci cyfrowej,
2. wstępne przetwarzanie obrazu (filtracja, wyostrzanie, binaryzacja),
3. segmentacja obrazu i wydzielenie poszczególnych fragmentów,
4. analiza cech obrazu,
5. rozpoznanie (identyfikacja – klasyfikacja),
6. podejmowanie decyzji.
Blokowy schemat akwizycji obrazu przedstawiono na rys. 4.6.

Rys. 4.6. Blokowy schemat akwizycji obrazu [12]

Proces obiektywnej oceny stanu łopatki na podstawie jej obrazu realizowany jest według
licznych kryteriów na każdym poziomie składowych aparaturowego systemu wizyjnego.
System ten ma wiele zalet w porównaniu do subiektywnej oceny człowieka. Wymaga on
jednak opracowania kryteriów rozpoznawania, oceny, a także odpowiedniego przygotowania
sygnału wejściowego – w tym przypadku obrazu cyfrowego powstającego w wyniku
dyskretyzacji (próbkowania i kwantowania) obrazu analogowego. Obraz z matrycy trafia do
bufora, a stąd przesyłany jest do pamięci komputera. W trakcie tej operacji tracimy
informację o rozmiarach matrycy CCD (lub CMOS) oraz związkach tych rozmiarów
z geometrycznymi rozmiarami odwzorowanych na matrycy obiektów. Przesyłana do
komputera informacja dotyczy jedynie współrzędnych elementów światłoczułych oraz
wartości liczbowych kolorów podstawowych. W pamięci komputera obraz zapisany jest
w postaci macierzy o rozmiarach M × N, której elementami są liczby całkowite z przedziału
(0, L-1), gdzie L jest liczbą poziomów jasności. W przypadku obrazów barwnych elementem
macierzy może być wektor (ciąg liczb), którego wartości definiują dany kolor. Element
macierzy obrazu może być również indeksem innej macierzy, zawierającej informacje
o kolorach obrazu (tzw. palety). Liczba kolorów w komputerowej interpretacji obrazu może
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być postrzegana jako liczba bitów przeznaczonych na zapamiętanie koloru jednego elementu
obrazu (bpp, ang. bits per pixel) – głębia bitowa obrazu [82, 106, 118].
Najczęściej wykorzystywane formaty obrazu [118, 126]:
• binarny (1 bpp) – najprostszy format zajmujący najmniej pamięci, ma podstawowe
znaczenie w analizie obrazu. W obrazie 1-bitowym (binarnym) każdemu pikselowi
przypisana jest wartość 0 lub 1. Jeden poziom służy do wyznaczania pikseli należących do
obiektów, drugi wyznacza piksele należące do tła. W obrazach takich przypisuje się bieli
wartość logiczną równą jeden (obiekt), a czerni wartość logiczną równą zero (tło);
• monochromatyczny (8 bpp) – za pomocą tego formatu można zakodować 256 poziomów
jasności (stopni szarości). Urządzenia elektroniczne do akwizycji obrazu (światła) są
w stanie rejestrować różnice w natężeniu światła monochromatycznego z głębią
10–20-bitową, jednak dla większości przypadków do analizy obrazu widzialnego
wykorzystuje się 8- lub 12-bitową głębię szarości;
• kolorowy (24 lub 32 bpp) – w tym formacie najczęściej 8 bitów opisuje nasycenie jednej
z trzech barw podstawowych RGB. Zapis

w standardzie 24-bitowym pozwala

na odtworzenie około 17 milionów barw i odcieni. Wadą tego formatu jest stosunkowo duża
zajętość pamięci. Niektóre formaty zapisu pozwalają na tworzenie 32-bitowych obrazów
RGB. Dodatkowe 8 bitów umożliwia na przykład zapamiętywanie nałożonej na obraz
maski. Maska to binarny obraz nałożony na obraz oryginalny, który służy na przykład do
wyodrębniania fragmentu obrazu (ROI – ang. Region Of Interest) lub wyznaczania
fragmentów obrazu do kopiowana, wycinana lub wypełniania jednolitą barwą.
Tradycyjnym

podejściem

do

analizy i

przetwarzania

obrazów

barwnych

jest

wykorzystywanie modelu RGB wywodzącego się z analogowej fotografii barwnej opartej na
błonach. Geneza modelu RGB opiera się na trójchromatycznej teorii widzenia, zgodnie
z którą dowolną barwę można uzyskać przez zmieszanie w ustalonych proporcjach tylko
trzech wybranych wiązek światła o odpowiednio dobranej szerokości widma. W modelu tym
gama dostępnych barw jest reprezentowana przez sześcian jednostkowy w układzie
współrzędnych kartezjańskich (rys. 4.7). Model RGB jest modelem addytywnym, w którym
każdą barwę uzyskuje się przez kombinacje trzech barw podstawowych (dodanie do siebie
światła o barwach podstawowych), a identyfikowanie barwy odbywa się za pomocą trójki
składowych. Kolor biały otrzymujemy poprzez zmieszanie maksymalnego natężenia
(maksymalna jasność) wszystkich trzech składowych RGB, natomiast kolor czarny uzyskuje
się w przypadku wygaszenia natężenia wszystkich składowych (zerowy stopień jasności).
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Model RGB koncepcyjnie jest bardzo prosty i ze względu na liniowość umożliwia dość łatwe
wykonywanie badań i obliczeń związanych z wyznaczaniem barw obiektów.

Rys. 4.7. Sześcian kolorów [133]

W odniesieniu do techniki cyfrowej, która wyparła techniki analogowe (dla których
pierwotnie powstał), model RGB uznać można za teoretyczny. Urządzenia cyfrowe
wyświetlające obraz (panele LCD, OLED, projektory) oraz rejestrujące i analizujące go
(skanery, aparaty cyfrowe) z powodów technologicznych i zastosowanych rozwiązań
konstrukcyjnych mają różne charakterystyki widmowe, co wiąże się z różnym zakresem
barw, jakie można uzyskać lub odwzorować na danym urządzeniu.
Aparaturowy układ wizyjny wykorzystuje niewątpliwą zaletę cyfrowych obrazów, która
daje możliwość jego powtarzalnej analizy przy znanych charakterystykach widmowych
urządzenia rejestrującego i w znanych/odpowiednich warunkach badania (oświetlenia).
Przetwarzanie obrazów cyfrowych sprowadza się do analizy ich histogramów, czyli
wykresów występowania kolejnych wartości pikseli. Histogram przedstawia informację
o zakresie poziomów jasności lk oraz jak licznie reprezentowane są te poziomy. Przyjmuje się,
że pierwszy element histogramu ma numer 0, a ostatni jest równy liczbie poziomów jasności
obrazu. Jeżeli obraz zawiera mxn punktów i zapisany jest za pomocą P poziomów szarości dla
obrazu monochromatycznego (w odcieniach szarości): Pm={0, 1, ..., lk, ..., 254, 255} oraz dla
obrazu

barwnego

RGB:

PR={0, 1, ..., lk1, ..., 254, 255},

PG={0, 1, ..., lk2, ..., 254, 255},

PB={0, 1, ..., lk3, ..., 254, 255}, to zazwyczaj otrzymuje się mxn/P, które mają określony
poziom szarości lub odcienia składowej barwy w przypadku obrazów barwnych [126].
Histogram reprezentowany jest jako wektor o długości odpowiadającej liczbie poziomów
jasności obrazu, możemy go zapisać w następujący sposób [126]:
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M

N

h(lk )   p(lk ,(m, n))

(4.4)

m1 n 1

gdzie: h(lk ) – suma punktów o lk – tym poziomie szarości oraz
1; 𝑑𝑙𝑎 𝐿1(𝑚, 𝑛) = 𝑙𝑘
𝑝(𝑙𝑘 , (𝑚, 𝑛)) = {
0; 𝑑𝑙𝑎 𝐿1(𝑚, 𝑛) = 𝑙𝑘

(4.5)

Dla ujednolicenia wartości zawartych w histogramie (wartość nie zależy od wymiaru obrazu)
wprowadza się termin histogramu znormalizowanego, czyli histogramu, którego poszczególne wartości dzielone są przez całkowitą liczbę pikseli norm=m·n:
M

hzn (lk ) 

N

 p(l ,(m, n))
m 1 n 1

k

norm

(4.6)

gdzie: m, n – wymiary obrazu.
4.4. Parametry opisujące zmiany barwy badanych powierzchni
Opis parametryczny histogramów polegał na określeniu położenia maksymalnej wartości
amplitudy (liczba pikseli dla wartości nasycenia danego koloru lub odcień szarości).
Histogramy obrazów badanych powierzchni wydobywają informacje o liczbie pikseli
o określonej jasności występującej na danym fragmencie obrazu. W celu wydobycia
informacji diagnostycznej badane przebiegi zmiany wartości maksymalnej amplitudy
w funkcji temperatury aproksymowane są za pomocą wielomianów. Na ich podstawie
obliczana jest pochodna w punktach temperaturowych, w ten sposób uzyskuje się przebiegi
monotoniczne jednoznacznie opisujące zmiany barwy badanych powierzchni.
Cyfrowy obraz cechuje się tym, że można wyznaczyć jego histogram, czyli wykres
częstości występowania kolejnych wartości pikseli. Na histogramie (rys. 4.8) pokazano, jak
liczne są w obrazie punkty o różnych wartościach jasności.
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Maksymalna amplituda

Zmiana nasycenia
składowych barw RGB –
położenie maksymalnej
amplitudy (R0)

Rys. 4.8. Histogram RGB

4.5. Laboratoryjny model akwizycji obrazów oraz komputerowej analizy sygnałów
uzyskanych z powierzchni łopatek
Założenia do modelu
Warunki badań:
1)

Do badań przyjęto nowe łopatki wirnika turbiny silnika SO-3 wykonane ze stopu
EI-867WD;

2)

Wygrzewanie w poszczególnych temperaturach oraz studzenie próbek odbywało się
w piecu (pojedynczo) w atmosferze spalonej nafty lotniczej;

3)

Akwizycji obrazów powierzchni łopatek dokonano za pomocą cyfrowego aparatu
fotograficznego

(Nikon

D90),

na stanowisku laboratoryjnym

–

zapewniono

powtarzalności parametrów rejestracji (czas ekspozycji, powiększenie, przysłona,
rozdzielczość);
4)

Zabezpieczono stanowisko przed światłem zakłócającym poprzez zastosowanie
ekranów fotograficznych oraz sztucznego światła rozproszonego.

5)

Jako parametr określający zmiany barwne badanych powierzchni przyjęto zmianę
nasycenia (położenie amplitudy) barw podstawowych.
Do rejestracji obrazów powierzchni wygrzewanych łopatek turbiny wirnika turbiny silnika

SO-3 wykorzystano cyfrowy aparat fotograficzny Nikon D90 umieszczony na statywie
(rys. 4.9)

w pomieszczaniu

badawczym.

Wykonywane

aparatem

obrazy

cyfrowe

przedstawiają stany powierzchni – warstwy wierzchniej (luminację – jasność i chrominancję –
barwę docierającą do urządzenia rejestrującego) poprzez odwzorowane na powierzchni
matrycy CCD zaopatrzonej w detektory światłoczułe oraz wyposażone w trójkolorowe filtry
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RGB. Poprzez układ optyczny i elektronikę aparatu (przetwornik analogowo-cyfrowy,
procesory, oprogramowanie) analogowy obraz przetwarzany jest na postać cyfrową.
Pozyskana informacja o intensywności rozkładu barw w przypadku obrazów barwnych lub
odcieni szarości dla obrazów monochromatycznych jest zapisywana pamięci w formacie
JPEG w pamięci urządzenia. W celu zapewnienia jak najlepszej „jakości” zdjęć, a więc
i największej ilości informacji o rejestrowanym obrazie, kompresję zapisywanych obrazów
ustawiono na najniższym poziomie.

Rys. 4.9. Stanowisko do akwizycji obrazów powierzchni łopatek turbiny za pomocą cyfrowego
aparatu fotograficznego Nikon D90

Akwizycja obrazów powierzchni odbywała się w następujących warunkach:
‐

rozdzielczość

4288x2848 pikseli,

‐

głębia

24 bity,

‐

czas naświetlania

1/80 s,

‐

przysłona obiektywu

f/8,

‐

szybkość ISO

ISO 1000,

‐

korekta naświetlenia

+ 0.33 eV,

‐

program naświetlania

normalny,

‐

długość ogniskowej

105 mm,

‐

odległość obiektywu od łopatki 47 cm.

Zapewnienie powtarzalności wyników zapewniono poprzez wykonanie zdjęć cyfrowych
w identycznych warunkach laboratoryjnych. Aparat cyfrowy ustawiony był na statywie
w celu zapewnienia identycznej odległości obiekt – matryca CCD, a zdjęcia wykonywane
były w trybie manualnym przy odpowiednim i identycznym ustawieniu wartości parametrów.
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W celu wyeliminowania wpływu zakłóceń i zmian światła stosowano równomierne
oświetlenie sztuczne oraz osłony/kurtyny fotograficzne, dzięki czemu uniknięto odbić światła
powodującego prześwietlenie uzyskanych obrazów. Wszystkie powyższe zabiegi, mające na
celu eliminacje potencjalnych zakłóceń i zapewnienie identycznych warunków akwizycji
obrazów, pozwalają na porównanie zmian wywołanych oddziaływaniem określonej
temperatury na barwę powierzchni.
4.6. Analiza obrazów powierzchni wygrzewanych łopatek
W wyniku wygrzewania nowych łopatek w piecu w różnych temperaturach (odpowiednio
łopatki: nr 5 – 1123 K, nr 1 – 1223 K, nr 2 – 1323 K, nr 3 – 1423 K, nr 4 – 1523 K)
zaobserwowano wyraźną zmianę barwy ich powierzchni (rys. 4.10).

1123 K

1223 K

1323 K

1423 K

1523 K

a)

1123 K
1223 K
1323 K
1423 K
1523 K
b)
Rys. 4.10. Ogólny widok powierzchni łopatek po wygrzewaniu w temperaturach w obecności spalin
nafty lotniczej: a) powierzchni wypukłych (grzbietu), b) powierzchni wklęsłych (koryta)

W celu pozyskania informacji diagnostycznej, z każdej wygrzanej powierzchni
wytypowano obszary i pobrano wycinki obrazu ich powierzchni grzbietu łopatki. Do analizy
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obrazów wykorzystano właściwości modelu RGB (obraz powstaje poprzez scalenie trzech
macierzy – kanałów barw podstawowych, tj. czerwonej – R, zielonej – G i niebieskiej – B)
oraz cech obrazów monochromatycznych (w odcieniach szarości). Metodyka postępowania
przebiegała wg schematu przedstawionego na rys. 4.11. Do analizy zastosowano autorski
program komputerowy napisany w środowisku programowym Matlab (Image Processing
Toolbox – IPT oraz Image Acquisition Toolbox – IAT). Wydobyte cechy zarejestrowanych
obrazów

powierzchni

przedstawiono

w

postaci

histogramów

rozkładu

jasności

poszczególnych składowych barwy, tj. czerwonej, zielonej i niebieskiej.

Rys. 4.11. Schemat blokowy przetwarzania i analizy uzyskanych obrazów [12]

Dla badanego wycinka obrazu obliczano parametry histogramu, takie jak: położenie
maksymalnej amplitudy (wartość nasycenia dla barw RGB), uśrednione wartości obrazów
(sumowanie wierszami wartości nasycenia, podzielone przez liczbę wierszy), oraz wartość
maksymalnej amplitudy. Do opisu zmian barwnych pozyskanych obrazów wystarczy jedynie
wartość nasycenia RO (położenie maksymalne amplitudy). Takie podejście jest uzasadnione
zarówno sposobem rejestracji (stałe, ustalone i powtarzalne warunki), jak i otrzymanymi
wynikami. Histogramy obrazów monochromatycznych (odcienie szarości) otrzymuje się
poprzez uśrednienie składowych głównych barwy (R+G+B)/3.
Histogramy w przestrzeni RGB oraz odcieniach szarości (rys. 4.12–4.16.) wyznaczono na
podstawie obrazów łopatek uzyskanych z badań eksperymentalnych na obiektach
rzeczywistych. W celu minimalizacji wpływu ewentualnych zakłóceń związanych
z akwizycją obrazów przeprowadzono wygładzanie i standaryzację histogramów zgodnie
z algorytmem przedstawionym w załączniku („Program komputerowy do analizy obrazów
w aplikacji MATLAB”). Wygładzone standaryzowane histogramy w przestrzeni RGB
i odcieniach szarości wykorzystano do wyznaczenia parametrów diagnostycznych –
maksymalnej wartości histogramu oraz odpowiadającej tej wartości R0. Wycinki obrazów,
a także histogramów przedstawiono na rys. 4.12–4.16.
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Rys. 4.12. Wycinki obrazów oraz odpowiadających im histogramów dla łopatki nr 5 (1123 K)
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Rys. 4.13. Wycinki obrazów oraz odpowiadających im histogramów dla łopatki nr 1 (1223 K)
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Rys. 4.14. Wycinki obrazów oraz odpowiadających im histogramów dla łopatki nr 2 (1323 K)
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Rys. 4.15. Wycinki obrazów oraz odpowiadających im histogramów dla łopatki nr 3 (1423 K)
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Rys. 4.16. Wycinki obrazów oraz odpowiadających im histogramów dla łopatki nr 4 (1523 K)
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Wyniki nasycenia RO dla maksymalnej wartości histogramu całej powierzchni wycinków
łopatek oraz wartości średnie RO wraz z odchyleniami standardowymi nasycenia barw
i odcieni szarości zestawiono w tabelach 4.2 i 4.3. Na podstawie wyników badań średniego
nasycenia RO w funkcji temperatury wygrzewania łopatek opracowano odpowiednie wykresy
przebiegu parametru nasycenia RO dla każdej z barw R, G, B, oraz odcieni szarości Sz –
rys. 4.17–4.20.
Tabela 4.2. Wyniki nasycenia RO dla maksymalnej wartości histogramu całej powierzchni wycinków
łopatek
Łopatka
Nr (temp)
5 (1123 K)
1 (1223 K)
2 (1323 K)
3 (1423 K)
4 (1523 K)

Barwa
czerwona (R)
176
167
168
181
192

Barwa
zielona (G)
169
168
158
169
174

Barwa
niebieska (B)
171
172
155
160
153

Odcienie
szarości (Sz)
171
168
161
171
178

Tabela 4.3 Wartości średnie RO i odchylenia standardowe nasycenia barw i odcieni szarości dla całej
powierzchni wycinków łopatek
Łopatka
Nr (temp)
5 (1123 K)
1 (1223 K)
2 (1323 K)
3 (1423 K)
4 (1523 K)

Barwa czerwona
(R)
150,7 ± 25,3
151,0 ± 19,4
162,5 ± 10,0
169,5 ± 15,5
176,6 ± 20,3

Barwa zielona
(G)
148,7 ± 23,6
153,0 ± 18,9
154,3 ± 8,5
159,9 ± 12,9
165,8 ± 16,6

Odcienie szarości
(Sz)
150,0 ± 23,9
153,2 ± 18,9
156,7 ± 8,8
162,1 ± 13,4
168,2 ± 17,2

Barwa niebieska
(B)
152,9 ± 22,0
160,3 ± 17,9
153,6 ± 8,2
153,7 ± 11,1
158,6 ± 13,5

Barwa R
200
169,5

Nasycenie R0śr

180

176,6

162,5
160

150,7

151

140

y = -9E-07x3 + 0,0037x2 - 4,9274x + 2281,9
R² = 0,9886

120
100
1023

1123

1223

1323

1423

1523

1623

Temperatura [K]

Rys. 4.17. Średnia wartość nasycenia RO barwy R
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Barwa G
200

Nasycenie R0śr

180
160

148,7

154,3

153

140

159,9

165,8

y = 3E-07x3 - 0,001x2 + 1,334x - 429,78
R² = 0,9896

120
100
1023

1123

1223

1323

1423

1523

1623

Temperatura [K]

Rys. 4.18. Średnia wartość nasycenia RO barwy G

Barwa B
200

Nasycenie R0śr

180
160

152,9

160,3

153,6

158,6

140
y = 2E-06x3 - 0,0062x2 + 8,1875x - 3404,6
R² = 0,8362

120
100
1023

1123

1223

1323

Temperatura [K]

Rys. 4.19. Średnia wartość nasycenia RO barwy B
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153,7

1423

1523

1623

Obraz monochromatyczny Sz
200

Nasycenie R0śr

180
160

150

153,2

156,7

162,1

168,2

140
y = 3E-08x3 - 8E-05x2 + 0,0737x + 117,59
R² = 0,9995

120
100
1023

1123

1223

1323

1423

1523

1623

Temperatura [K]

Rys. 4.20. Średnia wartość nasycenia RO barwy o odcieniach szarości Sz

4.7. Wnioski z badań
1.

W wyniku wygrzewania łopatek istotnie zmieniały się poszczególne barwy RGB oraz Sz
obrazów ich powierzchni.

2.

Cechy obrazów wyznaczone z histogramów stanowią źródło informacji o wpływie
temperatury na zmianę barwy powierzchni łopatek.

3.

Różnice barw powierzchni łopatek, dla każdej wartości temperatury wygrzewania,
wynikają ze zmian mikrostruktury materiału tych łopatek.

4.

W związku z powyższym barwa powierzchni wygrzewanych łopatek jest sygnałem
diagnostycznym o zmianach ich mikrostruktury.

Załącznik – program komputerowy do analizy obrazów w aplikacji Matlab.
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5. MODEL OCENY STANU ŁOPATEK TURBINY GAZOWEJ NA PODSTAWIE
ANALIZY SYGNAŁU POZYSKANEGO Z TERMOGRAFU IMPULSOWEGO
5.1 Podstawy fizyczne
Termografia umożliwia pomiar temperatury, a także określanie jej rozkładu w oparciu
o detekcję promieniowania podczerwonego emitowanego przez badaną powierzchnię.
Synonimem określenia „termografia” często spotykanym w literaturze jest „termowizja”
[56, 50, 91].
Moc promieniowania elektromagnetycznego emitowanego przez powierzchnię danego
ciała w całym spektralnym zakresie zależy od temperatury tej powierzchni, a maksima
promieniowania mocy zawierają się w podczerwieni. Promieniowanie podczerwone mieści
się w zakresie promieniowania elektromagnetycznego od 0,75 do 100 μm i znajduje się poza
wąskim przedziałem (0,4–0,7 μm) widzianym przez oko ludzkie.
W podczerwieni zawierają się spektralne maksima zdolności emisyjnej ciał w szerokim
zakresie temperatury. Zgodnie z prawem Stefana-Boltzmanna, będącym podstawowym
prawem bezkontaktowego pomiaru temperatury, całkowita energia promieniowania wysyłana
przez jednostkę powierzchni ciała doskonale czarnego w jednostce czasu jest proporcjonalna
do czwartej potęgi temperatury bezwzględnej i wyraża się wzorem:
∞

𝑊(𝑇) = ∫0 𝑔(𝜆, 𝑇)𝑑𝜆 = 𝜎𝑇 4

(5.1)

gdzie:
𝑊

𝜎 – stała Stefana–Boltzmanna, równa 5,67 ∙ 10−8 𝑚2 𝐾4 ,
𝑔(𝜆, 𝑇) – moc promieniowania w przedziale długości fali od λ do λ+dλ emitowanego
przez jednostkę powierzchni ciała doskonale czarnego (zdolność emisyjna ciała
doskonale czarnego),
λ – długość fali,
T – temperatura ciała doskonale czarnego (w skali bezwzględnej).
Wielkościami fizycznymi służącymi do opisu zjawisk promieniowania ciała są zdolność
emisyjna i zdolność absorpcyjna ciała. Zdolność emisyjna ciała 𝑒(𝜆, 𝑇) jest to energia
emitowana przez jednostkę powierzchni ciała o temperaturze T w jednostce czasu,
w jednostkowym przedziale długości fali [60].
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𝑒(𝜆, 𝑇) =

𝑑𝑊𝑝𝑟
𝑑𝜆

(5.2)

gdzie:
𝑑𝑊𝑝𝑟 – energia promieniowania wysłanego w ciągu jednostki czasu przez jednostkę
powierzchni ciała w przedziale długości fali od λ do λ+dλ.
Zdolność absorpcyjna ciała 𝑎(𝜆, 𝑇) określa, jaka cześć energii promieniowania 𝑑𝑊
o długości fali w przedziale od λ do λ+dλ, padającego w jednostce czasu na jednostkę
powierzchni, zostaje pochłonięta [60]:
𝑎(𝜆, 𝑇) =

𝑑𝑊𝑝𝑜
𝑑𝑊

(5.3)

gdzie:
𝑑𝑊𝑝𝑜 – energia promieniowania pochłoniętego w ciągu jednostki czasu przez jednostkę
powierzchni ciała w przedziale długości fali od λ do λ+dλ, na którą pada
promieniowanie o mocy dW.
Zgodnie z prawem Kirchhoffa, stosunek zdolności emisyjnej do zdolności absorpcyjnej nie
zależy od rodzaju powierzchni emitującej i jest uniwersalną funkcją długości fali
i temperatury ciała [60].
𝑒(𝜆,𝑇)

𝑔(𝜆, 𝑇) = 𝑎(𝜆,𝑇)

(5.4)

Z prawa Kirchhoffa wynika, że gdyby istniało ciało o zdolności absorpcyjnej 𝑎(𝜆, 𝑇)
równej jedności, to zdolność emisyjna powierzchni tego ciała odpowiadałaby uniwersalnej
funkcji 𝑔(𝜆, 𝑇). Ciało takie, niewystępujące naturalnie w przyrodzie, nazwano ciałem
doskonale czarnym. Możliwe jest natomiast stworzenie takiego modelu, np. w postaci kulistej
wnęki z małym otworem (rys. 5.1). Model ten jest tym bliższy modelowi ciała doskonale
czarnego, im stosunek powierzchni wnęki do powierzchni otworu jest większy.

Rys. 5.1. Model ciała doskonale czarnego [134]
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Rys. 5.2. Widmo promieniowania ciała doskonale czarnego dla różnych wartości
temperatury [91]
Zdolność emisyjna ciała doskonale czarnego 𝑔(𝜆) posiada maksima, które wraz ze
wzrostem temperatury przesuwają się w kierunku coraz krótszych fal (rys. 5.2). Wilhelm
Wien ustalił, że między długością fali λ𝑚 , dla której zdolność emisyjna ciała doskonale
czarnego osiąga maksimum, a temperaturą bezwzględną T zachodzi następujący związek
[60]:
λ𝑚 𝑇 = 𝑏

(5.5)

gdzie:
λ𝑚 – długość fali, dla której zdolność emisyjna ciała doskonale czarnego jest
maksymalna,
T – temperatura ciała doskonale czarnego (w skali bezwzględnej),
b – stała Wiena, równa ok. 2,898 10-3 m K.
Powyższą zależność nazwano prawem Wiena.
Obliczając natomiast pole powierzchni pod krzywymi jak na rys. 5.2, Joseph Stefan
wykazał, że moc promieniowania elektromagnetycznego, emitowanego przez powierzchnię
ciała doskonale czarnego w całym zakresie długości fali, jest jednoznaczną funkcją
temperatury, co na drodze rozważań teoretycznych wykazał również Ludwig Boltzmann.
Zależność ta (5.1) została nazwana prawem Stefana–Boltzmanna, co jest podstawą
bezkontaktowego pomiaru temperatury ciała doskonale czarnego. Mierząc powierzchniowy
rozkład mocy promieniowania podczerwonego, emitowanego przez ciało doskonale czarne,
można wyznaczyć rozkład temperatury na jego powierzchni.
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Rozpatrując powierzchnię ciała rzeczywistego i wyznaczania pola temperatur na podstawie
detekcji promieniowania podczerwonego musimy wziąć pod uwagę, że oprócz zjawisk
pochłaniania i emisji mamy do czynienia ze zjawiskami odbicia i przepuszczania. Zależność
między wielkościami charakteryzującymi powyższe zjawiska dla danej temperatury
powierzchni jest następująca:
𝑟+𝑎+𝑝 =1

(5.6)

gdzie: r, a, p są to odpowiednio stosunki mocy promieniowania o długości fali λ odbitego
od powierzchni ciała, pochłoniętego i przechodzącego przez ciało, do mocy
promieniowania o takiej samej długości fali λ padającego na powierzchnię.
Powyższe równanie upraszcza się w przypadku ciała nieprzeźroczystego, dla którego
współczynnik p = 0 i przyjmuje postać:
𝑟+𝑎 =1

(5.7)

Z powyższej zależności wynika, że zdolność absorpcyjna powierzchni ciała rzeczywistego,
a więc takiego dla którego r > 0, jest zawsze mniejsza od zdolności absorpcyjnej ciała
doskonale czarnego o tej samej temperaturze.
Kolejną wielkością związaną z wymianą energii między ciałem a jego otoczeniem jest
emisyjność 𝜀, będąca stosunkiem mocy promieniowania emitowanego przez jednostkę
powierzchni ciała rzeczywistego do mocy promieniowania emitowanego przez jednostkę
powierzchni ciała doskonale czarnego, będących w tej samej temperaturze. Wartości
emisyjności powierzchni ciał rzeczywistych są większe od zera i mniejsze od jedności
( 0 < ε <1), ponieważ maksymalna wartość emisyjności, podobnie jak zdolności absorpcyjnej
jest równa ε = 𝑎 = 1 i jest to emisyjność ciała doskonale czarnego.
W związku z powyższym prawo Stefana–Boltzmanna dla powierzchni ciał rzeczywistych
ma postać:
𝑊(𝑇) = ε𝜎𝑇 4

(5.8)

Z zależności (5.8) wynika, że znajomość emisyjności 𝜀 jest niezbędna do wyznaczenia
temperatury

powierzchni

ciała

rzeczywistego

metodą

detekcji

promieniowania

podczerwonego.
Mając odpowiedni detektor promieniowania podczerwonego, znając zależność mocy
promieniowania od temperatury emitującej powierzchni oraz zależności sygnału na wyjściu
detektora od tej mocy, można w sposób bezkontaktowy wyznaczyć temperaturę powierzchni.
Istnienie gradientu temperatury jest warunkiem niezbędnym do rozchodzenia się ciepła,
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a jego przekazywanie na drodze przewodzenia odbywa się prostopadle do powierzchni
izotermicznej w kierunku miejsc o niższej temperaturze. Ilość ciepła przepływającego
w jednostce czasu przez jednostkową izotermiczną powierzchnię nazwano gęstością
strumienia ciepła q. Wektor tej wielkości został zdefiniowany następująco [77]:
𝑑𝑄 1

𝑞= (−𝑛
⃗⃗⃗⃗0 ) 𝑑𝑡 𝑆

(5.9)

gdzie:
(−𝑛
⃗⃗⃗⃗0 ) – jednostkowy wektor skierowany prostopadle do powierzchni S
w kierunku przeciwnym do gradientu temperatury,
S – pole powierzchni izotermicznej,
𝑑𝑄
𝑑𝑡

– szybkość przepływu ciepła.

Podstawowym prawem opisującym przewodzenie ciepła jest prawo Fouriera mówiące,
że gęstość strumienia ciepła 𝑞 jest wprost proporcjonalna do gradientu temperatury ∇𝑇 [77].
𝑞 = 𝜆∇𝑇

(5.10)

gdzie: λ – współczynnik przewodzenia ciepła.
Współczynnik przewodzenia ciepła λ charakteryzuje zdolność danego materiału do
przewodzenia ciepła. Określa on ilość ciepła przepływającą w ciągu jednostki czasu przez
jednostkę powierzchni przy spadku temperatury o 1 stopień na jednostkowej długości,
prostopadle do tej powierzchni i wyraża się wzorem:
𝜆 = 𝜌𝛼𝑐𝑝

(5.11)

gdzie:
𝜆

𝛼 = 𝜌𝑐 – dyfuzyjność cieplna,
𝑝

1 𝑑𝑄

𝑐𝑝 = 𝑚 𝑑𝑇 – ciepło właściwe,
ρ – gęstość materiału,
m – masa,
Q – ilość ciepła dostarczonego,
T – temperatura.
Dyfuzyjność cieplna α określa szybkość przesuwania się powierzchni izotermicznej i jest
miarą stosunku zdolności danego ośrodka do przewodzenia ciepła (czyli jego przewodności
cieplnej) do zdolności tego ośrodka do magazynowania ciepła (czyli pojemności cieplnej).
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Ciepło właściwe 𝑐𝑝 informuje, ile energii cieplnej jest potrzebne do ogrzania jednego
kilograma materiału o jeden kelwin. Dokładna znajomość wartości przewodności cieplnej 𝜆 ,
gęstości ρ, dyfuzyjności cieplnej 𝛼 i ciepła właściwego 𝑐𝑝 ciał stałych ma istotne znaczenie
podczas

doboru

materiałów

stosowanych

do

konstrukcji

elementów

pracujących

w zmiennych warunkach obciążeń cieplnych.
Dyfuzyjność cieplna ciał stałych jest zazwyczaj funkcją o wartościach w znacznym stopniu
zależnych od temperatury, której czasoprzestrzenny rozkład T(x,y,z,t) w nieruchomym,
izotropowym i nieprzezroczystym ciele stałym o dyfuzyjności cieplnej 𝛼, gęstości ρ, cieple
właściwym pod stałym ciśnieniem 𝑐𝑝 i wydajności wewnętrznych źródeł ciepła qv określa
równanie Fouriera–Kirchhoffa, które w kartezjańskim układzie współrzędnych przybiera
postać [91]:
𝜕𝑇
𝜕𝑡

= 𝛼𝛻 2 𝑇 +

1 𝜕𝜆
𝜌𝑐𝑝

𝜕𝑇 2

𝜕𝑇 2

𝜕𝑇 2

𝑞

+( ) +( ) ]+ 𝑣
[(
)
𝜕𝑇
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧
𝜌𝑐

(5.12)

𝑝

Równaniu temu należy przyporządkować odpowiednie warunki graniczne (tzn. warunki
brzegowe i warunek początkowy) oraz warunki geometryczne obiektu. W przypadku braku
źródeł wewnętrznych ciepła oraz przy stałym współczynniku przewodnictwa cieplnego
równanie (5.12) przyjmuje postać:
𝜕𝑇
𝜕𝑡

Właściwością

termofizyczną

= 𝛼𝛻 2 𝑇

materiałów

istotną

(5.13)
przy

rozpatrywaniu

procesów

nieustalonego przepływu ciepła w materiałach, określającą zdolność materiału do wymiany
ciepła z otoczeniem jest efuzyjność cieplna (aktywność cieplna) e, wyrażona równaniem:
𝑒 = √𝜆𝜌𝑐𝑝

(5.14)

Wymiana energii między ciałami może występować nie tylko w drodze przewodzenia
ciepła, ale także poprzez promieniowanie elektromagnetyczne oraz przez konwekcję. Gęstość
strumienia ciepła przejmowanego w wyniku konwekcji przez płyn od powierzchni ciała
stałego jest wprost proporcjonalna do różnicy temperatury powierzchni badanego ciała
o temperaturze Tc i temperatury płynu Tp [77],
𝑞𝑐 = 𝜅(𝑇𝑐 − 𝑇𝑝 )

(5.15)

gdzie: κ – współczynnik konwekcji.
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Współczynnik konwekcji κ zależy od właściwości płynu, takich jak: gęstość, ciepło
właściwe, współczynnik lepkości, współczynnik przewodzenia ciepła, które są funkcjami
temperatury i ciśnienia płynu oraz od prędkości przepływu i kształtu rozpatrywanej
powierzchni.
Metodę termografii podczerwieni, opartą na detekcji promieniowania podczerwonego,
podobnie jak wszystkie metody badań nieniszczących można podzielić na bierną (pasywną)
oraz aktywną.
5.2. Metoda termografii impulsowej
W zależności od rodzaju impulsu pobudzającego oraz sposobu przetwarzania i analizy
danych termograficznych wyróżnia się także termografię: impulsową (ang. pulsed
thermography), modulacyjną (ang. lock-in thermography with modulated heating),
impulsowo-fazową (ang. pulsed phase thermography) oraz wibrotermografię (ang.
vibrothermography) [116].
Istotą aktywnej termografii podczerwieni jest określenie termicznej odpowiedzi materiału
na stymulację zewnętrznym impulsem ciepła [91]. Jeśli do powierzchni materiału
dostarczymy pewną ilość energii, np. w formie impulsu ciepła, to po jego wygaśnięciu
temperatura powierzchni będzie raptownie się zmieniać. Dzięki dyfuzji cieplnej 𝛼 front
termiczny zacznie przesuwać się w głąb materiału. Obecność obszarów różniących się
właściwościami termicznymi (np. zawierających defekty) wywołuje zmianę szybkości tej
dyfuzji.

Rys. 5.3. Zmiana temperatury powierzchni próbki po stymulacji zewnętrznym impulsem cieplnym [50]

Zatem monitorując pole temperatury na powierzchni stygnącej próbki, uwidoczniamy
położenia defektów. Najprostsza metoda obróbki sygnału, rejestrowanego za pomocą
termografu podczerwieni podczas stygnięcia badanej powierzchni, polega na obliczeniu
kontrastu temperaturowego [50, 91]. Definiuje się go następującą zależnością:
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Cb(t)=Tdef(t)-Tnd(t)

(5.16)

gdzie: Cb(t) – kontrast bezwzględny, Tdef(t) – temperatura w dowolnym punkcie powierzchni
badanego materiału, Tnd(t) – temperatura w punkcie powierzchni nad jednorodnym (bez
defektów) materiałem.
Wartości kontrastu bezwzględnego będą większe od zera w punktach powierzchni nad
obszarem materiału zawierającym nieciągłość.
Termografia impulsowa polega ona na wyznaczaniu i analizie rozkładu temperatury na
badanej powierzchni w czasie jej stygnięcia po uprzednim, równomiernym nagrzaniu
impulsem cieplnym (rys. 5.4).

Rys. 5.4. Schemat stosowania termografii impulsowej [50]

Dyfuzyjność cieplna α jest podstawową wielkością fizyczną niezbędną do wyznaczania
zmiennych w czasie pól oraz gradientów temperatury i jest związana bezpośrednio z tak
ważnym parametrem termofizycznym, jakim jest przewodność cieplna λ. Zaznaczyć jednakże
należy, że przewodność cieplna charakteryzuje materiał jako przewodnik w warunkach
ustalonej wymiany ciepła, a dyfuzyjność cieplna stanowi kryterium dla danego materiału
w warunkach nieustalonej wymiany ciepła.
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Zjawisko wyrównywania temperatury w czasie przebiega tym szybciej, im większa jest
wartość dyfuzyjności cieplnej materiału α. W tabeli przedstawiono przykładowe wartości
parametrów termicznych wybranych materiałów dla T = 293 K.
Tabela 5.1. Wartości parametrów termicznych wybranych materiałów przy T=293 K [50]

Rodzaj materiału

Przewodność
cieplna λ
[W/(m*K)]

Aluminium (Al)
Wolfram (W)
Molibden (Mo)
Nikiel (Ni)

206,17
168,54
137,07
92,33

Gęstość ρ

Ciepło
właściwe cp

Dyfuzyjność
cieplna α

[kJ/kg*K]

[10-6m2/s]

0,879
0,134
0,0255
0,457

87,0
65,0
52,70
22,7

[kg/m3]

2696
19350
10200
8900

Występowanie w materiale defektów zmienia prędkość dyfuzji, co sprawia, że temperatura
obszaru powierzchni nad defektem będzie różna od temperatury obszaru, pod którym defektu
nie ma. Defekt, jakim jest np. delaminacja warstw bądź wtrącenia obcych związków
chemicznych czy stopów, można ujawnić, sporządzając odpowiedni wykres ln(T-T0)=ln(t),
gdzie: T – temperatura w skali bezwzględnej, T0 – temperatura odniesienia, czyli temperatura
próbki przed nagrzaniem impulsem (rys. 5.4).
Dla jednowymiarowego modelu półprzestrzeni zmiana temperatury jego powierzchni
podczas stygnięcia po uprzednim, jednorodnym nagrzaniu nieskończenie krótkim impulsem
cieplnym, przy założeniu, że proces stygnięcia nagrzanej powierzchni zachodzi wyłącznie na
drodze przewodzenia ciepła, ma postać [36]:
∆𝑇(𝑡) = 𝑇(𝑡) − 𝑇0 = 𝑐

𝑄

𝑝 𝜌√𝜋 √𝛼

∗

1
√𝑡

(5.17)

gdzie: 𝑇(𝑡) – temperatura w wybranym obszarze powierzchni uprzednio nagrzanej
impulsem cieplnym,
𝑇0 – temperatura w tym obszarze powierzchni przed jej stymulacją cieplną,
𝑄 – powierzchniowa gęstość energii zaabsorbowanej przez badaną powierzchnię
materiału podczas stymulacji cieplnej,
α – dyfuzyjność cieplna,

𝑐𝑝 – ciepło właściwe,
ρ – gęstość materiału,
t – czas stygnięcia badanej powierzchni liczony od momentu rozpoczęcia stymulacji
cieplnej.

84

W sytuacji, w której czasu trwania impulsu cieplnego nie można uznać za nieskończenie
krótki, (taki problem rozwiązano i opisano) po obustronnym zlogarytmowaniu równania
(5.17), otrzymamy:
𝑙𝑛∆𝑇(𝑡) = ln (𝑐

𝑄

𝑝 𝜌√𝜋 √𝛼

1

) − 2 ln(𝑡)

(5.18)

Z równania (5.18) wynika, że logarytm naturalny zmiany temperatury powierzchni
materiału jednorodnego jest liniową funkcją logarytmu czasu. Jej wykresem jest linia prosta
1

o nachyleniu − 2. Zatem, wykres zależności 𝑙𝑛∆𝑇(𝑡) od ln(𝑡) odbiegający od tej prostej
świadczy o istnieniu defektów lub zmian w materiale. Jest to najprostszy sposób na
wykazanie zmian materiału zawierającego obszary różniące się dyfuzyjnością.

Rys. 5.5. Przykład wykrywania delaminacji za pomocą termografii impulsowej dla materiału
jednorodnego z defektami na tej samej głębokości o różnej średnicy [50]

Metoda ta (jak i inne) posiada ograniczenia, gdyż ze względu na ostro zanikający
z głębokością kontrast temperaturowy pozwala jedynie na wykrywanie defektów
przypowierzchniowych. Prowadzone badania wykazały, iż defekty głębsze ujawniają się
później i przy mniejszym kontraście. Czas td od zakończenia impulsu do ujawnienia się
defektu jest proporcjonalny do kwadratu jego głębokości z [83]:

td 

z2



(5.19)

Zaś kontrast C wraz z głębokością defektu znacząco maleje [83]:
C

1
z3

(5.20)

Doświadczenia wskazują również, że promień najmniejszego wykrytego defektu jest
co najmniej dwa razy większy niż głębokość, na której się znajduje.
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Rys. 5.6. Przykład wykrywania delaminacji za pomocą termografii impulsowej dla materiału
jednorodnego z defektami tej samej wielkości na różnych głębokościach [50]

Zróżnicowane

właściwości

fizyczne

materiałów

umożliwiają

wykorzystanie

specjalistycznych metod diagnostycznych do oceny ich stanu technicznego, stanu
strukturalnego oraz identyfikacji materiału itp. Techniką termografii impulsowej uzyskano
rozbieżność wartości temperaturowych w czasie stygnięcia powierzchni próbki poddanych
uprzednio wzbudzeniu impulsem cieplnym. Pozyskane informacje w odpowiedzi termicznej
badanych powierzchni pozwalają ustalić obecność innych gatunków materiału. Na rys. 5.7
przedstawiono krzywe stygnięcia czterech próbek wykonanych z różnych materiałów (stal,
stal nierdzewna, brąz, aluminium) o tych samych wymiarach, pokrytych grafitem
i nagrzanych impulsem z lamp halogenowych.

Stal

Stal nierdzewna

𝛼1 >𝛼2
𝛼1

𝛼2

𝑒1
𝑒2 >𝑒1
Brąz

Aluminium

𝑒2

Rys. 5.7. Odpowiedź termiczna na impuls cieplny wybranych gatunków materiału [50]

Jak widać na wykresie z rys. 5.7, poszczególne rodzaje materiałów różnią się między sobą
początkową temperaturą, pomimo że dostarczono im identyczną ilość energii, co jest
związane z różną efuzyjnością cieplną e. Inny jest również czas, w którym próbki osiągnęły
stan równowagi temperaturowej, co jest związane z ich dyfuzyjnością cieplną 𝛼.
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Analogicznie, w przypadku obiektów/próbek składających się z dwóch i więcej warstw
różnych materiałów przebieg krzywych chłodzenia uzależniony będzie od ich właściwości
termicznych i wymiarów (rys. 5.8).

Rys. 5.8. Odpowiedź termiczna na impuls cieplny obiektu badań/ próbki składającej się z materiałów
o różnych właściwościach termicznych [50]

5.3. Zastosowanie metody termograficznej do oceny stanu łopatek turbiny gazowej
Na

podstawie

analizy

literatury

[79,

114]

stwierdzono,

że

większość

prac

wykorzystujących termografię impulsową koncentruje się na problemie detekcji defektów
w warstwie podpowierzchniowej i dotyczy defektów symulowanych w materiałach
polimerowych, rzadziej natomiast w metalach. Wybór tego rodzaju materiału do badań
laboratoryjnych związany jest z faktem, iż w materiałach o niskiej wartości współczynnika
przewodności cieplnej procesy przewodzenia ciepła zachodzą wolniej, co ułatwia ich
rejestrację i późniejszą analizę. Dotychczasowe badania polegały na stwierdzeniu obecności
lub braku w materiale osnowy symulowanych defektów mających postać: delaminacji
(rozwarstwienia), płaskich nieprzelotowych otworów oraz wtrąceń wykonanych z innego
materiału niż osnowa. Znane są również prace, w których zostały podjęte próby szacowania
odległości i wielkości defektu od badanej powierzchni [5, 4, 53, 78]. W przypadku metali
metoda termografii impulsowej została wykorzystana miedzy innymi w pracach mających na
celu określenie jej przydatności do oceny stanu drożności wewnętrznych kanałów
chłodzących łopatek turbiny. Na rys. 5.9 przedstawiono obrazy przykładowej łopatki
wykonane tradycyjną metodą optyczną, RWA (znaczy surowy) i z użyciem metody TSR
(ang. Thermographic Signal Reconstruction) stosowanej w urządzeniu tomograficznym.
Zastosowanie

metody

termografii

impulsowej

z

odpowiednio

przygotowanym
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oprogramowaniem pozwala w łatwy sposób skontrolować wewnętrzny układ kanałów
chłodzących łopatki oraz ich drożność. Ma ona tę przewagę nad metodą radiograficzną, że
nie wymaga stosowania szkodliwego dla weryfikatora promieniowania, a co za tym idzie
specjalnych pomieszczeń do wykonywania badań. Do jej zalet należy też zaliczyć niższy
koszt jednostkowy wykonywanego badania, gdyż nie ma potrzeby zakupu drogich
materiałów eksploatacyjnych, oraz krótki czas otrzymania wyników.

Rys. 5.9. Obrazy łopatki turbiny wysokiego ciśnienia silnika lotniczego badanej różnymi metodami:
optyczną, RAW, TSR [50]

5.4. Metoda i aparatura
5.4.1. Założenia do modelu laboratoryjnego
Termografia impulsowa polega na wyznaczeniu i analizie rozkładu temperatury na
powierzchni badanego materiału w czasie jej stygnięcia, po uprzednim równomiernym jej
nagrzaniu impulsem cieplnym.
W przypadku gdy badany materiał zawiera obszary różniące się strukturą, składem,
budową, a więc i parametrami termofizycznymi takimi jak np. dyfuzyjność cieplna, to po
nagrzaniu jego powierzchnia nad tymi obszarami będzie stygnąć nierównomiernie (także
w odniesieniu

do

wzorca).

Wyniki

badań

nieciągłości

materiału

w

warstwie

podpowierzchniowej łopatek turbin metodą termografii impulsowej stały się inspiracją do
podjęcia prac mających na celu określenie możliwości wykorzystania tejże metody do
wykrywania wczesnych faz ich uszkodzeń związanych z niekorzystnymi zmianami ich
mikrostruktury (powłoki ochronnej i stopu) spowodowanych pracą w podwyższonej
temperaturze.
Do wykonania badań termograficznych wykorzystano dostępne w Instytucie Technicznym
Wojsk Lotniczych urządzenie termograficzne EchoTherm System firmy THERMAL WAVE
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IMAGING, wyposażone w dwie ksenonowe lampy błyskowe o mocy do 2,5 kJ i kamerę
termowizyjną Flir SC7000 z detektorem InSb zintegrowane z komorą badawczą oraz stację
roboczą z generatorem wyposażone w oprogramowanie MOSAIQ 4.0, za pomocą którego
wprowadza się potrzebne parametry badań oraz rejestruje i analizuje wyniki termograficzne
(rys. 5.10).
Kamera termowizyjna:
- firma: Flir,
- typ kamery: SC7000,
- rozdzielczość: 320x256 pikseli,
- zakres pomiarowy: -20C ÷
+3000C,
- zakres spektralny: 1,5 – 5 µm,
- czułość termiczna: < 0,2 ·C
(<20 mK),
- maksymalna częstotliwość: 383 Hz.
Lampy ksenonowe o mocy 2,5 kJ
Stacja robocza – komputer PC
Oprogramowanie MOSAIQ 4.0

Rys. 5.10. System pomiarowy EchoTherm: kamera podczerwieni Flir SC7000 z komorą wyposażoną
w dwie lampy halogenowe (po lewej), jednostka sterująca – komputer z generatorem (po prawej)

Jako obiekt badań posłużyły nowe (nieeksploatowane) łopatki wirnika turbiny, wykonane
ze stopu EI-867WD.
Badania termograficzne prowadzono w następujących etapach:
1. Przygotowanie nowych łopatek nr 0, 5, 1–4 do badań (przed etapem wygrzewania
w piecu w atmosferze spalin nafty lotniczej).
2. Dobór optymalnych dla materiału łopatek warunków wykonania badania, w tym
parametrów pobudzenia (moc impulsu pobudzającego oraz czas pobudzenia) oraz
parametrów rejestracji termograficznej.
3. Rejestracja na powierzchni materiału łopatek procesu stygnięcia po stymulację
krótkim impulsem cieplnym, generowanym przez ksenonowe lampy błyskowe.
4. Wykonanie termogramów – w tym krzywych stygnięcia ln(T-T0) w funkcji ln(t) oraz
ich pierwszej i drugiej pochodnej.
Po wygrzewaniu w piecu, w różnych temperaturach, w atmosferze spalin nafty
lotniczej odpowiednio łopatek: nr 5 – 1123 K,

nr 1 – 1223 K,

nr 2 – 1323 K,

nr 3 – 1423 K, nr 4 – 1523 K.
5. Ponowne przygotowanie łopatek do badań, wykonanie rejestracji odpowiedzi
termicznej powierzchni łopatek na stymulację krótkim impulsem cieplnym oraz
wykonanie termogramów dla ustalonych optymalnych parametrów badania.
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Przed przystąpieniem do badań, zarówno łopatki „nowe”, przed wygrzewaniem, jak i po
wygrzewaniu umyto w myjce ultradźwiękowej, aby wyeliminować wpływ naniesionych
zanieczyszczeń na wynik badania. Aby badana powierzchnia była jednorodna pod względem
emisyjności, pokryto ją grafitem. Wysoka emisyjność grafitu (0,86) sprzyja zwiększeniu
czułości metody pomiaru temperatury. Badania prowadzono w ustalonych i kontrolowanych
warunkach zewnętrznych. Laboratorium było termostatowane, a w trakcie rejestracji
termograficznych

kontrolowano

temperaturę

powietrza,

wilgotność

oraz

ciśnienie

atmosferyczne. Wszystkie serie pomiarowe przeprowadzono w temperaturze powietrza 21°C,
przy wilgotności względnej 60%, w tych samych warunkach oświetlenia. W celu
ujednorodnienia temperatury łopatek umieszczono je na 12 godz. w komorze o stałej
temperaturze, a następnie łopatki przeniesiono do izolowanej komory urządzenia
termograficznego. Wszystkie łopatki były badane w urządzeniu jednocześnie, tzn.
znajdowały się w komorze testowej urządzenia i pobudzane były identyczną energią. W celu
zakłóceń i efektów krawędziowych na powierzchni grzbietu pióra łopatek wybrano obszar
w jej środkowej części ustawiony prostopadle do kamery termowizyjnej. Odległość lamp
i kamery zabudowanych w komorze badawczej do powierzchni łopatek była stała. W czasie
badań zamieniano kolejność i ułożenie łopatek względem lamp w celu sprawdzenia
ewentualnego wpływu na wyniki badania.
W celu określenia optymalnych parametrów badania łopatek nagrzewano je jednorodnie,
krótkim impulsem cieplnym, dwiema ksenonowymi lampami błyskowymi. Obrazy termiczne
rejestrowano w oprogramowaniu MOSAIQ 4.0, za pomocą którego wprowadzano potrzebne
parametry badań oraz rejestrowano i analizowano wyniki termograficzne. Dobór parametrów
realizowano zgodnie z schematem przedstawionym na rys. 5.11.
W

czasie

prowadzonych

wstępnych

testów

nowych,

nieeksploatowanych

i niewygrzewanych jeszcze łopatek określono optymalne warunki badania próbek/łopatek.
Realizowane one były z częstotliwością przechwytywania obrazu 191,5 Hz w czasie 10 s,
nasyceniu o wartości nastawy 5, pominięciu dwóch pierwszych klatek po błysku,
z maksymalną energią lamp równą 2,5 kJ. Na podstawie analizy wyników wykazano
również, że zarówno zmiana kolejności ułożenia sąsiadujących ze sobą łopatek, jak
i obrócenie ich o 90o w stosunku do lamp nie ma wpływu na jednorodne nagrzewanie ich
impulsem.
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Rys. 5.11. Schemat blokowy przetwarzania i analizy uzyskanych termogramów

Po określeniu optymalnych warunków badania, na podstawie zarejestrowanego rozkładu
temperatury na powierzchni badanego materiału w funkcji czasu stygnięcia wyznaczono
zależności średniej wartości temperatury obszaru powierzchni od czasu stygnięcia. Średnie
wartości temperatury wyznaczane były automatycznie z 15x15 pikseli wybranej powierzchni
łopatki wskazanych kursorem (rys. 5.12).

Rys. 5.12. Łopatki 1–5 z zaznaczonym obszarem badania

Zmianę temperatury na powierzchni nowych łopatek ze stopu EI-867WD nagrzanych
impulsem cieplnym, wartości średnie oraz pierwszą i drugą pochodną przedstawiono na
rys. 5.13÷5.18.
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Rys. 5.13. Zmiana temperatury na powierzchni łopatek ze stopu EI-867WD nagrzanych impulsem
cieplnym (nr łopatki i temperatura, w jakiej będzie wygrzewana w piecu)

Rys. 5.14. Wartość średnia zmiany temperatury na powierzchni badanych łopatek ze stopu
EI-867WD nagrzanych impulsem cieplnym

92

Rys. 5.15. Pierwsza pochodna zmiany temperatury na powierzchni nowych łopatek ze stopu
EI-867WD nagrzanych impulsem cieplnym

Rys. 5.16. Wartość średnia pierwszej pochodnej zmiany temperatury na powierzchni nowych łopatek
ze stopu EI-867WD nagrzanych impulsem cieplnym

93

Rys. 5.17. Druga pochodna zmiany temperatury na powierzchni nowych łopatek ze stopu EI-867WD
nagrzanych impulsem cieplnym

Rys. 5.18. Wartość średnia drugiej pochodnej zmiany temperatury na powierzchni nowych łopatek
ze stopu EI-867WD nagrzanych impulsem cieplnym

Ponowne badania z wykorzystaniem termografu przeprowadzono po wygrzewaniu
w piecu, w różnych temperaturach, w atmosferze spalin nafty lotniczej (odpowiednio łopatek:
nr 5 – 1123 K, nr 1 – 1223 K, nr 2 – 1323 K, nr 3 – 1423 K, nr 4 – 1523 K). Zmianę
temperatury na powierzchni nagrzanych impulsem cieplnym łopatek oraz pierwszą i drugą
pochodną przedstawiono na rys. 5.19÷5.21.
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Rys. 5.19. Zmiana temperatury na powierzchni łopatek ze stopu EI-867WD nagrzanych impulsem
cieplnym (po wygrzewaniu w temperaturach: nr 5 – 1123 K, nr 1 – 1223 K, nr 2 – 1323 K,
nr 3 – 1423 K, nr 4 – 1523 K oraz wartość średnia nowych, niewygrzewanych)

Rys. 5.20. Pierwsza pochodna zmiany temperatury na powierzchni łopatek ze stopu EI-867WD
nagrzanych impulsem cieplnym (po wygrzewaniu w temperaturach: nr 5 – 1123 K, nr 1 – 1223 K,
nr 2 – 1323 K, nr 3 – 1423 K, nr 4 – 1523 K oraz wartość średnia nowych, niewygrzewanych)
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Rys. 5.21. Druga pochodna zmiany temperatury na powierzchni łopatek ze stopu EI-867WD
nagrzanych impulsem cieplnym (po wygrzewaniu w temperaturach: nr 5 – 1123 K, nr 1 – 1223 K,
nr 2 – 1323 K, nr 3 – 1423 K, nr 4 – 1523 K oraz wartość średnia nowych, niewygrzewanych)

Analizując przebieg krzywych stygnięcia poszczególnych łopatek wyznaczono punkty
charakterystyczne w poszczególnych przedziałach ln(t) odpowiadające wartościom
maksymalnym i minimalnym pierwszej i drugiej pochodnej zmiany temperatury ln(T-To)
na powierzchni badanych łopatek i przedstawiono w tabelach 5.2÷5.4 oraz zobrazowano na
rys. 5.22÷5.24.
Tabela 5.2. Zmiana ln(T-To) dla wybranych ln(t) na powierzchni łopatek wygrzanych w piecu,
nagrzanych impulsem cieplnym
Łopatka (temp/(nr)

ln(t)
3,60
4,60
5,09
5,50
6,41
7,12
8,02
8,54
9,07
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Nowa
1123 K (5)
(niegrzana)

8,00
7,29
6,99
6,72
6,21
6,10
5,93
5,61
5,34

8,12
7,37
7,05
6,77
6,29
6,23
6,07
5,75
5,45

1223 K (1)

1323 K (2)

1423 K (3)

1523 K (4)

8,22
7,43
7,10
6,83
6,39
6,29
6,09
5,77
5,47

8,25
7,43
7,06
6,78
6,33
6,23
6,04
5,73
5,43

8,25
7,43
7,10
6,84
6,43
6,28
6,07
5,83
5,57

8,24
7,43
7,09
6,83
6,41
6,29
6,09
5,84
5,57

Rys. 5.22. Zmiana ln(T-To) dla wybranych ln(t) (3,60, 4,60..,) łopatek wygrzanych (nr 5 – 1123 K,
nr 1 – 1223 K, nr 2 – 1323 K, nr 3 – 1423 K, nr 4 – 1523 K) oraz nowej, nagrzanych impulsem
cieplnym

Tabela 5.3. Zmiana pierwszej pochodnej ln(T-To) dla wybranych ln(t) na powierzchni łopatek
wygrzanych w piecu, nagrzanych impulsem cieplnym
Łopatka (temp/(nr)

ln(t)
3,60
4,60
5,09
5,50
6,41
7,12
8,02
8,54
9,07

Nowa
1123 K (5)
(niegrzana)

-0,93
-0,59
-0,64
-0,68
-0,34
-0,04
-0,45
-0,72
-0,07

-0,97
-0,64
-0,67
-0,69
-0,27
0,00
-0,46
-0,76
-0,14

1223 K (1)

1323 K (2)

1423 K (3)

1523 K (4)

-0,98
-0,67
-0,66
-0,65
-0,28
-0,06
-0,47
-0,74
-0,20

-0,97
-0,67
-0,66
-0,66
-0,29
-0,05
-0,46
-0,73
-0,20

-0,94
-0,72
-0,66
-0,60
-0,30
-0,14
-0,38
-0,55
-0,35

-0,94
-0,71
-0,66
-0,61
-0,29
-0,12
-0,39
-0,57
-0,32
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Rys. 5.23. Zmiana pierwszej pochodnej ln(T-To) dla wybranych ln(t) (3,60, 4,60..,) łopatek wygrzanych
(nr 5 – 1123 K, nr 1 – 1223 K, nr 2 – 1323 K, nr 3 – 1423 K, nr 4 – 1523 K) oraz nowej,
nagrzanych impulsem cieplnym

Tabela 5.4. Zmiana drugiej pochodnej ln(T-To) dla wybranych ln(t) na powierzchni łopatek
wygrzanych w piecu, nagrzanych impulsem cieplnym
Łopatka (temp/(nr)

ln(t)
3,60
4,60
5,09
5,50
6,41
7,12
8,02
8,54
9,07
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Nowa
1123 K (5)
(niegrzana)

0,58
0,01
-0,14
0,00
0,66
0,00
-0,73
0,00
2,18

0,54
0,02
-0,10
0,07
0,71
-0,07
-0,78
-0,09
2,22

1223 K (1)

1323 K (2)

1423 K (3)

1523 K (4)

0,45
0,08
-0,02
0,11
0,59
-0,07
-0,69
-0,09
1,94

0,45
0,08
-0,03
0,10
0,60
-0,05
-0,69
-0,09
1,92

0,25
0,14
0,12
0,19
0,39
-0,02
-0,41
-0,12
0,82

0,28
0,13
0,10
0,19
0,43
-0,04
-0,45
-0,12
0,95

Rys. 5.24. Zmiana drugiej pochodnej ln(T-To) dla wybranych ln(t) (3,60, 4,60..,) łopatek wygrzanych
(nr 5 – 1123 K, nr 1 – 1223 K, nr 2 – 1323 K, nr 3 – 1423 K, nr 4 – 1523 K) oraz nowej,
nagrzanych impulsem cieplnym

5.5. Podsumowanie
W wyniku przeprowadzonych badań uzyskano wyraźne zmiany zależności parametrów
termicznej odpowiedzi materiału łopatek na stymulację impulsem cieplnym. Potwierdzono
założenie, że własności termiczne łopatek wygrzewanych w różnych temperaturach mogą
różnić się między sobą, a także różnić się od łopatek niewygrzewanych (łopatki
nowej/wzorcowej), co obserwuje się w przebiegu krzywych temperatury stygnięcia oraz ich
pierwszej i drugiej pochodnej wyrażonych ln(T-T0).
Na podstawie wyników badań wstępnych, mających na celu dobór optymalnych dla
analizy parametrów rejestracji zmiany temperatury powierzchni, oraz otrzymanych wyników
stwierdzić należy, że wykorzystanie urządzenia termograficznego EchoTherm System firmy
THERMAL WAVE IMAGING, wyposażonego m.in. w kamerę termowizyjną Flir SC7000
z detektorem InSb, ma pewne ograniczenia wynikające z jego parametrów technicznych.
Na potrzeby opracowania kryteriów jakościowej oceny diagnozowane łopatki traktować
należy jako obiekty „jednorodne”, których stan oceniany jest kompleksowo.
Jedną z przyczyn takiego podejścia jest również brak informacji o bardzo złożonym
zagadnieniu, jakim jest zmiana dyfuzyjności cieplnej poszczególnych jej warstw – a więc
zewnętrznej powłoki ochronnej, jej warstwy wdyfundowanej w materiał łopatki i samego
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stopu, z którego wykonano łopatkę w związku ze zmianami, które zaszły w wyniku
wygrzewania.
Biorąc pod uwagę powyższe, możliwe jest opracowanie kryteriów jakościowej oceny
badanych łopatek, przyjmując np. kryterium materiałowe, tj. zależność termicznej
odpowiedzi materiałów próbek w postaci ln(T-To) w funkcji np. średniej wielkości
wydzieleń fazy γ’ Ni3(Al,Ti), co w sposób pośredni umożliwia ocenę stanu materiału próbek.
Na podstawie tej zależności, znając dopuszczalne zmiany mikrostruktury, można określić
stan zdatności i niezdatności materiału badanych łopatek.
5.6. Wnioski z badań
1.

W wyniku przeprowadzonych badań uzyskano wyraźne zmiany zależności parametrów
termicznej odpowiedzi materiału łopatek na stymulację impulsem cieplnym.

2.

Własności termiczne łopatek wygrzewanych w różnych temperaturach różnią się między
sobą,

a

także

różnią

się

od

własności

łopatek

niewygrzewanych

(łopatki

nowej/wzorcowej), co obserwuje się w przebiegu krzywych temperatury stygnięcia oraz
ich pierwszej i drugiej pochodnej ln(T-T0).
3.

Na podstawie zmian pochodnych ln(T-To) w funkcji ln(t) stwierdzono, że największe
różnice tych pochodnych występują w końcowym czasie chłodzenia łopatek, szczególnie
dotyczy to łopatek wygrzewanych w najwyższych temperaturach.

4.

Wygrzewanie łopatek powoduje występowanie zmian ich mikrostruktury, które mają
istotny wpływ na termiczną odpowiedź materiału na stymulację zewnętrznym impulsem
ciepła.

5.

Ta termiczna odpowiedź materiału łopatek na stymulację zewnętrznym impulsem ciepła
jest sygnałem diagnostycznym o zmianach ich mikrostruktury.
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6. BADANIA STANU ALUMINIDKOWEJ POWŁOKI ŁOPATEK WYGRZEWANYCH
W RÓŻNYCH TEMPERATURACH
6.1. Charakterystyka żaroodpornej powłoki
Łopatki turbin pracują w wysokotemperaturowym utleniającym środowisku, które zawiera
duże ilości chemicznych zanieczyszczeń. W związku z tym nakładane są żaroodporne
pokrycia, które powinny się cechować głównie dużą odpornością na wysokotemperaturową
korozję. Pokrycia żaroodporne, nazywane też żarokorozyjnie odpornymi powłokami,
zapewniają odporność metali i ich stopów na korozję w podwyższonej temperaturze
w środowisku gazowym [56, 84]. Skład chemiczny i rodzaj powłoki ochronnej zależy od
środowiska,

w jakim

materiał

będzie

pracował.

Szybkość

utleniania

materiałów,

podstawowego mechanizmu korozji, rośnie wykładniczo wraz z temperaturą [70, 71, 112].
Problem właściwej żaroodporności materiałów jest bardzo ważny dla takich części silników
turbinowych, jak: komory spalania, łopatki turbiny, ostatnie stopnie łopatek sprężarek,
komory dopalaczy i dysze. Części takie wykonuje się ze specjalnych stopów wytwarzających
samoczynnie na powierzchni tlenki, które zabezpieczają materiał przed dalszym utlenianiem,
a zasadniczo istotnie zmniejszają szybkość utleniania. Tlenki o odpowiedniej strukturze
i dobrej przyczepności do podłoża decydują o odporności materiału na oddziaływanie
środowiska [113, 127]. Tlenkami o bardzo dobrych właściwościach zabezpieczających przed
korozją są: tlenek aluminium Al2O3, tlenek chromu Cr2O3 i tlenek krzemu SiO2 [71, 96].
Dlatego chrom, aluminium i krzem są dodatkami stopowymi stali odpornych na korozję
i żaroodpornych oraz żaroodpornych stopów niklu i kobaltu. W budowie współczesnych
lotniczych silników turbinowych występuje głównie problem zabezpieczenia przed
wysokotemperaturową korozją stopów niklu, z których wykonywane są gorące części takich
silników. Do zabezpieczania takich materiałów stosowane są głównie żaroodporne pokrycia
ze stopów metali: (Ni, Co)-Cr-AI-Y lub AI-Si-Ni-Y. Osnową większości pokryć
żaroodpornych stosowanych do ochrony łopatek turbin jest żarowytrzymała faza ~-NiAl.
W celu podwyższenia stabilności cieplnej tej fazy skład materiału pokrycia uzupełnia się
dodatkami stopowymi [96, 125]: Ta, Hf, Y, Si i innymi. Dodanie itru (Y) pozwala uniknąć
powstawania porowatości podczas eksploatacji i zwiększa adhezję powstających tlenków.
Degradacja pokryć zachodzi w rezultacie procesów dyfuzyjnych powodujących utlenianie
i wzrost grubości warstewki tlenków oraz postępującego wypalania z materiału pokrycia
dodatków stopowych, co pogarsza możliwości samoregeneracji pokrycia (zabliźniania
mikrouszkodzeń). Zubażanie materiału pokrycia może również być spowodowane dyfuzją
dodatków stopowych do podłoża [33, 52, 87, 89].
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Wysoka odporność na korozję w podwyższonych temperaturach zapewniona jest przez
tworzenie się naturalnej warstwy ochronnej Al2O3 lub Cr2O3 na powierzchni elementu.
Utworzenie takiej warstwy wymaga dużej zawartości Cr w nadstopie, która jednocześnie
powoduje spadek własności wytrzymałościowych fazy γ', czego konsekwencją jest mniejsza
wytrzymałość materiału na rozciąganie i pełzanie. Z kolei powłoka złożona głównie z Al2O3
jest mniej odporna na nasiarczanie. Dlatego też, aby zapewnić szczególnie wysoką odporność
na korozję tlenową oraz podnieść maksymalną temperaturę pracy stosuje się specjalne
powłoki ochronne. Powłoki mogą mieć charakter dyfuzyjny. Otrzymywane są w wyniku
zanurzania w kąpieli aluminiowej lub dwustopniowo poprzez chromowanie i aluminiowanie.
Na badane łopatki nakładana jest powłoka aluminidkowa, złożona głównie z Al2O3.
6.2. Badanie chropowatości powierzchni
Jednym z parametrów, którego wartość może ulec zmianie w wyniku wygrzewania łopatek
w różnych temperaturach, jest chropowatość powierzchni. Definiuje się ją jako niezgodność
lub odchyłkę od założonego na rysunku profilu wyrobu. Parametr ten mierzony jest na
niewielkich odcinkach powierzchni. Opisuje się go poprzez dwa podstawowe parametry: Ra
oraz Rz [52].
1. Ra – jest to średnie arytmetyczne odchylenie profilu chropowatości. Jest to parametr
uprzywilejowany w badaniach i najczęściej jest mierzony. Ra wyraża się wzorem:
𝑅𝑎 = ∑

|𝑦𝑛|
𝑛

(6.1)

gdzie: yn – odchylenie n-tego punktu pomiarowego od linii średniej, n – liczba pomiarów.

Rys. 6.1. Ilustracja wykresu Ra [52]

2. Rz – jest to największa wysokość chropowatość według zmierzonych 10 najwyższych
profili.
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Rys. 6.2. Ilustracja wykresu Rz [52]

gdzie:
Rt – całkowita wysokość profilu,
Rz1 max – największa wysokość chropowatości,
lr – odcinek elementarny,
ln – odcinek pomiarowy.
Rz wyraża się wzorem:
𝑅𝑧 =

𝑊1+𝑊2+𝑊3+𝑊4+𝑊5
5

+

𝐷1+𝐷2+𝐷3+𝐷4+𝐷5
5

(6.2)

Pomiędzy parametrem Ra i Rz istnieje zależność, którą można wyrazić wzorem:
Rz ≈ 4Ra

(6.3)

Wyniki badań
Ocenę struktury geometrycznej powierzchni w układzie 2D wykonano w obszarze grzbietu
łopatek, wykorzystując w tym celu profilometr PGM-1C z głowicą BS 1000-10-1 WAT.
W celu określenia profilu powierzchni wyznaczono jej chropowatość w postaci średniej
arytmetycznej rzędnych profilu (Ra, Rz).
Przykładowy profil chropowatości zmierzony na grzbiecie w środkowej części profilu
nowej łopatki przedstawiono na rys. 6.3. Na podstawie uzyskanych danych pomiarowych
przedstawionych w postaci wykresów (rys. 6.4 i 6.5) stwierdzono, że wraz ze wzrostem
temperatury wygrzewania następuje najpierw spadek chropowatości Ra i Rz dla temperatury
1223 K i 1323 K oraz wzrost wyraźny opisanych parametrów w 1523 K.

103

Rys. 6.3. Przykładowy profil chropowatości i falistości – łopatka nowa (niewygrzewana)
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Rys. 6.4. Wpływ temperatury wygrzewania na zmiany profilu chropowatości – Ra
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Rys. 6.5. Wpływ temperatury wygrzewania na zmiany profilu chropowatości – Rz

Odnotowane zmiany chropowatości mają bezpośrednie przełożenie na zmiany zachodzące
na powierzchni analizowanych łopatek poddanych oddziaływaniu temperatury oraz
środowiska. Na podstawie przeprowadzonych badań mikroskopowych, składu chemicznego
oraz
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rozkładów

powierzchniowych

pierwiastków

stwierdzono,

że na

powierzchni

opisywanych stopów tworzy się zgorzelina zbudowana z zewnętrznej warstwy tlenku
aluminium, niklu, chromu oraz produktów spalania paliwa.
6.3. Badania struktury powierzchni powłok łopatek
Metodologia badań struktury powierzchni powłok
Badania morfologii powierzchni analizowanych łopatek oraz obserwację zmian
mikrostrukturalnych w obrębie powłok przeprowadzono z użyciem wysokorozdzielczego
skaningowego mikroskopu elektronowego Quanta 3D FEG (SEM/FIB). Mikroskop ten jest
wyposażony m.in. w zintegrowany systemem EDS/WDS/EBSD (rentgenowski spektrometr
dyspersji energii EDS, rentgenowski spektrometr dyspersji długości fali WDS a także układ
do analizy dyfrakcji wstecznie rozproszonych elektronów EBSD). Mikroskop Quanta 3D
FEG gwarantuje uzyskania wysokorozdzielczych obrazów doskonałej jakości (m.in.: SE –
elektrony wtórne, BSE elektrony wstecznie rozproszonych).
Powstająca na powierzchni zgorzelina powoduje bardzo wyraźne zmiany morfologiczne na
powierzchni badanych łopatek (rys. 6.6÷6.11). Stwierdzono, że wraz ze wzrostem
temperatury wygrzewania na powierzchni analizowanych łopatek powstają różnego rodzaju
tlenki (np. Al2O3, NiO – rys. 6.12÷6.15). Powstające tlenki tworzą na powłoce przede
wszystkim warstwę tlenku aluminium chroniącą wewnętrzną powierzchnię powłoki przed
dalszym utlenianiem. Tworzący się tlenek Al2O3 ma niejednorodną morfologicznie strukturę
oraz tendencje do nierównomiernego przyrastania oraz odpadania, przez co powoduje spadek
chropowatości w wyższej temperaturze wygrzewania. Stwierdzono m.in., że głównymi
składnikami zgorzeliny na powierzchni łopatek są tlenki NiO oraz Al2O3 (rys. 6.15).
Dodatkowo zaobserwowano na powierzchniach badanych łopatek obszary znacząco
wzbogacone w węgiel i siarkę, których obecność bezpośrednio związana jest ze składnikami
paliwa lotniczego (rys. 6.12 i rys. 6.15). Najbardziej niepożądanym w tym przypadku
składnikiem paliwa lotniczego jest siarka, która może występować w postaci wolnej lub
związanej (np. siarczków, dwusiarczków, siarkowodoru i innych). Na podstawie wykonanych
analiz punktowych, liniowych i mapingów składu chemicznego, w poszczególnych obszarach
znacząco różniących się odcieniami szarości (BSE), wskazano potencjalnie tworzące się
poszczególne produkty wysokotemperaturowej korozji (rys. 6.15). Dodatkowo w oparciu
o wykonane analizy punktowe składu chemicznego stwierdzono, że w obszarach
wzbogaconych w siarkę mogą występować i występują produkty częściowego lub
całkowitego spalania paliwa np. SO2, SO3, H2S, itp., powodujące powstawanie siarczków na
bazie materiału powłoki.
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a)
b)
Rys. 6.6. Morfologia powierzchni – łopatka nowa, niewygrzewana: a) BSE-TOPO i b) BSE

a)
b)
Rys. 6.7. Morfologia powierzchni – łopatka nr 5 (1123 K): a) BSE-TOPO i b) BSE

a)
b)
Rys. 6.8. Morfologia powierzchni – łopatka nr 1 (1223 K): a) BSE-TOPO i b) BSE
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a)
b)
Rys. 6.9. Morfologia powierzchni – łopatka nr 2 (1323 K): a) BSE-TOPO i b) BSE

a)
b)
Rys. 6.10. Morfologia powierzchni – łopatka nr 3 (1423 K): a) BSE-TOPO i b) BSE

a)
b)
Rys. 6.11. Morfologia powierzchni – łopatka nr 4 (1523 K): a) BSE-TOPO i b) BSE
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Rys. 6.12a. Obraz powierzchni łopatki nr 4 (1523 K) z zaznaczonymi obszarami badania (1-5)
Element
CK
OK
AlK
SiK
PK
SK
CaK
CrK
FeK
CoK
NiK

Wt %
76.06
09.37
12.08
00.67
00.00
00.10
00.07
00.16
00.22
00.12
01.15

At %
85.30
07.89
06.03
00.32
00.00
00.04
00.02
00.04
00.05
00.03
00.26

Rys. 6.12b. Spektrum i wyniki mikroanalizy składu chemicznego powierzchni łopatki nr 4 (1523 K)
w obszarze 1

Element
CK
OK
AlK
SiK
PK
SK
CaK
CrK
FeK
CoK
NiK

Wt %
05.75
26.89
39.03
00.15
00.16
00.20
00.65
02.49
01.43
01.97
21.27

At %
11.65
40.91
35.21
00.13
00.12
00.16
00.39
01.17
00.62
00.81
08.82

Rys. 6.12c. Spektrum i wyniki mikroanalizy składu chemicznego powierzchni łopatki nr 4 (1523 K)
w obszarze 2
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Element
CK
OK
AlK
SiK
PK
SK
CaK
CrK
FeK
CoK
NiK

Wt %
11.21
30.24
46.86
00.15
00.37
00.18
00.11
01.39
00.19
00.59
08.71

At %
19.55
39.59
36.38
00.11
00.25
00.12
00.06
00.56
00.07
00.21
03.11

Rys. 6.12d. Spektrum i wyniki mikroanalizy składu chemicznego powierzchni łopatki nr 4 (1523 K)
w obszarze 3

Element
CK
OK
AlK
SiK
PK
SK
CaK
CrK
FeK
CoK
NiK

Wt %
09.11
27.34
49.32
00.22
00.35
00.10
00.03
01.60
00.31
00.74
10.89

At %
16.66
37.54
40.15
00.17
00.25
00.07
00.02
00.68
00.12
00.28
04.07

Rys. 6.12e. Spektrum i wyniki mikroanalizy składu chemicznego powierzchni łopatki nr 4 (1523 K)
w obszarze 4

Element
CK
OK
AlK
SiK
PK
SK
CaK
CrK
FeK
CoK
NiK

Wt %
01.07
01.37
17.58
00.32
00.06
00.48
00.08
04.30
00.39
03.80
70.56

At %
04.01
03.86
29.45
00.52
00.09
00.67
00.09
03.73
00.32
02.92
54.33

Rys. 6.12f. Spektrum i wyniki mikroanalizy składu chemicznego powierzchni łopatki nr 4 (1523 K)
w obszarze 5
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C

O

Al

Si

Cr

Fe

Co
Ni
Rys. 6.13. Przykładowy rozkład powierzchniowy pierwiastków – łopatka nowa, niewygrzewana
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C

O

Al

Si

Cr

Fe

Co
Ni
S
Rys. 6.14. Przykładowy rozkład powierzchniowy pierwiastków – łopatka nr 4 (1523 K)
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a)

b)

c)

d)

e)

f)

Rys. 6.15. Morfologia powierzchni: a) łopatka nowa, b) łopatka nr 5 (1123 K), c) łopatka nr 1
(1223 K), d) łopatka nr 2 (1323 K), e) łopatka nr 3 (1423 K), f) łopatka nr 4 (1523 K)
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Udział pierwiastków oraz tlenków na powierzchni łopatek
Odnotowane zmiany strukturalne, zachodzące na powierzchniach analizowanych łopatek
pod wpływem temperatury, powodują bardzo wyraźne różnice w składzie chemicznym oraz
fazowym (rys. 6.15). Stwierdzono m.in., że wzrost temperatury wygrzewania łopatek
powoduje istotne zmiany w zawartości poszczególnych pierwiastków na powierzchni, w tym
przede wszystkim tlenu, chromu, niklu i węgla (rys. 6.16–6.17). Zaobserwowane zmiany
potwierdzają niezależnie przeprowadzone badania EDS, jak i metodą mapowania
pierwiastków.
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Rys. 6.16. Procentowy udział wagowy pierwiastków na powierzchni badanych łopatek – (SEM/EDS)

Udział powierzchniowy [%]

80,0
70,0

C

60,0

O
50,0

Al

40,0

Si

30,0

Cr

20,0

Fe

10,0

Co

0,0
NOWA

1123

1223

1323

1423

1523

Ni

Temperatura wygrzewania [K]

Rys. 6.17. Procentowy udział pierwiastków na powierzchni badanych łopatek – metoda mapowania
pierwiastków

Zmiany zawartości poszczególnych pierwiastków przekładają się również na zmiany
fazowe. Szczególnie uwypuklają się one, jeżeli przeanalizujemy wpływ temperatury na udział
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procentowy zawartości tlenków na powierzchni badanych łopatek (rys. 6.18). Na podstawie
uzyskanych danych widać jednoznacznie, że wraz ze wzrostem temperatury udział masowy
tlenków osiąga swoje maksimum dla łopatki nr 3 (1423 K). W przypadku tej łopatki
sumaryczny udział tlenków przekracza 50% zawartości wagowej. Ponadto, odnotowane
zmiany w udziale tlenków mają bezpośrednie przełożenie na zmiany w ich rodzaju.
Szczególnie uwypukla się w tym przypadku wpływ temperatury na zmiany udziału tlenku
niklu (rys. 6.19). Zmiany udziału zawartości NiO, pod wpływem temperatury, są związane
przede wszystkim z tworzeniem na powierzchni analizowanych łopatek zgorzeliny Al 2O3.
Proces ten został już opisany w dostępnej literaturze [112].
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Rys. 6.18. Ogólny udział procentowy tlenków zmierzony na powierzchniach badanych łopatek
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Rys.6.19. Udział procentowy poszczególnych tlenków zmierzony na powierzchniach badanych łopatek
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6.4. Badania mikrostruktury powłok
W celu określenia wpływu temperatury wygrzewania łopatek na grubość i strukturę ich
powłoki ochronnej wykonano zgłady metalograficzne. Obraz mikrostruktury powłoki
zestawiono na rys. 6.20.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Rys. 6.20. Mikrostruktury powłok łopatek według temperatury wygrzewania: a) łopatka nowa,
b) łopatka nr 5 (1123 K), c) łopatka nr 1 (1223 K), d) łopatka nr 2 (1323 K), e) łopatka nr 3
(1423 K), f) łopatka nr 4 (1523 K)

Pomiar grubości powłoki łopatki
Do wykonania pomiarów grubości wykorzystano oprogramowanie komputerowe służące
do obsługi i analizy obrazów pozyskanych z mikroskopu Quanta 3D FEG. Grubość powłoki
mierzona była w charakterystycznych miejscach łopatki, tj. na jej krawędzi natarcia, na
powierzchni koryta i grzbietu łopatki – zarówno na środku, jak i w rejonie krawędzi spływu
profilu pióra łopatki. W ten sposób otrzymano wartość uśrednionej grubości warstwy
aluminiowej dla każdego zarejestrowanego (poddanego analizie) obrazu (rys. 6. 22).
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a)

b)

Rys. 6.21. Ilustracja pomiaru powłoki: a) zewnętrznej, b) dyfuzyjnej

W wyniku pomiarów otrzymano wartość uśrednionej grubości powłoki aluminiowej
łopatek wygrzewanych w poszczególnych temperaturach. Z badań wynika, że oddziaływanie
wysokiej temperatury powoduje wzrost grubości ochronnej powłoki aluminiowej. Zmierzone
grubości powłoki łopatki nowej (niewygrzewanej) oraz po wygrzewaniu w różnych
temperaturach przedstawiono w tabeli 6.1 oraz na rys. 6.22 i 6.23.
Tabela 6.1. Grubość powłok łopatek według temperatury wygrzewania
Grubość powłoki ochronnej [µm]

Temp.[K]
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cała

dyfuzyjna

zewnętrzna

Łopatka nowa

-

40,98±1,66

9,80±0,70

34,08±1,70

Łopatka nr 5

1123

41,39±1,05

9,81±0,60

31,58±0,92

Łopatka nr 1

1223

46,53±2,80

12,02±0,74

34,52±2,56

Łopatka nr 2

1323

61,29±2,28

21,56±0,94

39,74±2,30

Łopatka nr 3

1423

60,03±2,63

21,14±0,67

38,90±2,73

Łopatka nr 4

1523

60,47±2,24

21,64±1,55

38,83±3,20
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Rys. 6.22. Grubość powłoki ochronnej w funkcji temperatury
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Rys. 6.23. Grubość powłoki zewnętrznej oraz dyfuzyjnej w funkcji temperatury

6.5. Skład strukturalny powłok
Skład pierwiastkowy warstwy zewnętrznej i dyfuzyjnej
Analogicznie

do

badań

przeprowadzonych

na

powierzchni

powłoki

łopatki

przeprowadzono badania jej zewnętrznej oraz dyfuzyjnej części w celu określenia zmian
struktury i składu pierwiastkowego pod wpływem temperatury wygrzewania. W wyniku tych
badań wykazano, że wzrost temperatury wygrzewania łopatek powoduje istotne zmiany
w zawartości poszczególnych pierwiastków powłoki, w tym przede wszystkim niklu, chromu,
aluminium. Przykładowe spektrum i wyniki mikroanalizy składu chemicznego części
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zewnętrznej oraz dyfuzyjnej powłoki łopatki nowej, a także łopatki nr 4 (1523 K)
przedstawiono na rys. 6.24–6.27. Łączne wyniki badań dla łopatki nowej oraz wygrzewanych
w temperaturach 1123 K – 1523 K przedstawiono w tabelach 6.2 i 6.3 oraz na wykresach
(rys. 6.28 i 6.29).
Element

Wt %

At %

CK
OK
AlK
MoL
TiK
CrK
FeK
CoK
NiK
WL

02.56
00.10
32.87
04.13
00.04
02.72
00.99
03.14
51.75
01.69

08.54
00.25
48.82
01.73
00.03
02.10
00.71
02.13
35.32
00.37

Rys. 6.24. Przykładowe spektrum i wyniki mikroanalizy składu chemicznego części zewnętrznej
powłoki łopatki nowej, niewygrzewanej
Element

Wt %

At %

CK
OK
AlK
MoL
TiK
CrK
FeK
CoK
NiK
WL

02.99
00.00
17.03
13.03
00.16
12.62
00.36
03.71
43.86
06.23

11.78
00.00
29.89
06.43
00.16
11.49
00.30
02.98
35.37
01.61

Rys. 6.25. Przykładowe spektrum i wyniki mikroanalizy składu chemicznego części dyfuzyjnej powłoki
łopatki nowej, niewygrzewanej
Element

Wt %

At %

CK
OK
AlK
MoL
TiK
CrK
FeK
CoK
NiK
WL

01.28
00.09
17.20
02.32
00.07
05.33
00.97
03.91
68.41
00.44

04.99
00.26
29.95
01.14
00.07
04.81
00.81
03.12
54.74
00.11

Rys. 6.26. Przykładowe spektrum i wyniki mikroanalizy składu chemicznego części zewnętrznej
powłoki łopatki nr 4 (1523 K)
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Element

Wt %

At %

CK
OK
AlK
MoL
TiK
CrK
FeK
CoK
NiK
WL

01.84
00.00
09.23
20.35
00.13
07.56
00.43
03.52
46.64
10.30

08.63
00.00
19.30
11.96
00.15
08.20
00.43
03.37
44.80
03.16

Rys. 6.27. Przykładowe spektrum i wyniki mikroanalizy składu chemicznego części dyfuzyjnej powłoki
łopatki nr 4 (1523 K)
Tabela 6.2. Skład chemiczny zewnętrznej części powłoki łopatki nowej i wygrzewanych
w temperaturach 1123 K – 1523 K
Temp.
wygrzewania
[K]
Nowa

CK
2,56

OK
0,10

AlK
32,87

MoL
4,13

CrK
2,72

CoK
3,14

NiK
51,75

WL
1,69

1123

1,37

0,09

30,08

3,62

2,78

3,36

55,38

1,91

1223

3,00

0,95

27,24

4,05

4,18

3,41

53,15

1,92

1323

1,58

0,13

24,30

4,04

2,94

3,81

59,52

1,98

1423

1,94

0,05

16,00

2,76

5,89

3,95

64,79

3,32

1523

1,28

0,09

17,20

2,32

5,33

3,91

68,41

0,44

Pierwiastki wagowo [%]

Pierwiastki wagowo [%]

70
60
50
40
30
20
10
0
CK

OK

AlK

MoL

CrK

CoK

NiK

WL

Pierwiastki powłoki wygrzewanej w temperaturach
Nowa

1123

1223

1323

1423

1523 [K]

Rys. 6.28. Skład chemiczny zewnętrznej części powłoki łopatki nowej oraz wygrzewanych
w temperaturach 1123 K – 1523 K
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Tabela 6.3. Skład chemiczny dyfuzyjnej części powłoki łopatki nowej i wygrzewanych w temperaturach
1123 K – 1523 K
Temp.
wygrzewania
CK
[K]
Nowa
2,99

Pierwiastki wagowo [%]
OK
0,00

AlK
17,03

MoL
13,03

CrK
12,62

CoK
3,71

NiK
43,86

WL
6,23

1123

1,72

0,05

14,56

13,90

15,16

4,32

42,51

7,01

1223

1,75

1,53

13,64

14,09

14,44

4,64

43,32

5,89

1323

1,63

0,10

11,99

15,19

14,21

4,98

45,25

6,07

1423

1,36

0,00

11,75

14,71

8,55

4,20

51,24

7,71

1523

1,84

0,00

9,23

20,35

7,56

3,52

46,64

10,30

Pierwiastki wagowo [%]

60
50
40
30
20
10
0
CK

OK

AlK

MoL

CrK

CoK

NiK

WL

Pierwiastki powłoki wygrzewanej w temperaturach
Nowa

1123

1223

1323

1423

1523 [K]

Rys. 6.29. Skład chemiczny dyfuzyjnej części powłoki łopatki nowej oraz wygrzewanych
w temperaturach 1123 K – 1523 K

6.6. Wnioski
1.

Morfologia powierzchni powłok oraz spektrum i wyniki mikroanalizy składu
chemicznego wskazują, że po wygrzewaniu łopatek następowała znaczna zmiana tych
wielkości.

2.

Chropowatość powierzchni nowej łopatki odpowiada wymogom wykonawczym.
W wyniku odziaływania coraz wyższej temperatury, parametry chropowatości Ra oraz Rz
początkowo maleją do temperatury 1223 K, po czym od temperatury 1323 K nieco
wzrastają.

3.

Na wzrost parametrów Ra oraz Rz wpływa zwiększenie się grubości powłoki
żaroodpornej. Przy dalszym wzroście temperatury wygrzewania grubość powłoki już nie
wzrasta, a powierzchnia staje się nieco gładsza, co wynika z wygładzania się
mikronierówności pod wpływem wysokiej temperatury.
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4.

Wraz ze wzrostem temperatury wygrzewania na powierzchni powłok łopatek powstają
różnego rodzaju tlenki Al2O3, NiO. Tlenek aluminium chroni powierzchnię powłoki
przed dalszym utlenianiem. Ma on niejednorodną morfologicznie strukturę oraz
tendencje do nierównomiernego przyrastania oraz odpadania. Stwierdzono też tlenki
Cr2O3, CoO.

5.

Na powierzchniach łopatek występują ponadto obszary znacznie wzbogacone w węgiel
i siarkę, których obecność bezpośrednio związana jest ze składnikami paliwa lotniczego.
Najbardziej niepożądanym składnikiem paliwa lotniczego jest siarka, która może
występować w postaci wolnej lub związanej, siarczków, dwusiarczków, siarkowodoru.

6.

Sumaryczny procentowy udział tlenków na powierzchniach powłok początkowo wzrasta,
natomiast przy najwyższej temperaturze wygrzewania maleje.

7.

W wyniku wygrzewania modyfikacji ulega procentowy udział wagowy pierwiastków
tworzących powłokę. Zauważa się znaczną różnicę zawartości głównie następujących
pierwiastków: W, Mo, Ni, Al.

8.

Wraz ze wzrostem temperatury wygrzewania zauważa się, że do temperatury 1323 K
występuje stopniowy wzrost grubości aluminiowej powłoki ochronnej. Pogarsza się więc
jej odporność żarokorozyjna.
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7. BADANIA MIKROSTRUKTURY STOPU EI-867WD ŁOPATEK
W celu określenia stanu mikrostruktury stopu EI-867WD łopatek po wygrzewaniu
przeprowadzono badania metalograficzne materiału łopatek. Próbki przygotowano metodami
standardowymi. Badania zgładów metalograficznych prowadzono pod mikroskopem
optycznym Nikon MA-200, skaningowym (SEM) Quanta 3D FEG oraz XL30 LaB6 firmy
Philips.
Za pomocą programu NIS Elements AR, służącego do analizy obrazu mikrostruktury
materiałów, określono średnią wielkość (powierzchni) ziarna stopu oraz wydzieleń
umacniającej fazy γ’, wyrażoną średnicą koła o polu równym polu powierzchni mierzonego
obiektu (Eqdia = sqrt(4*Area/π) ).
7.1. Pomiar wielkości ziarna
Obrazy ilustrujące wielkość ziarna stopu według temperatury wygrzewania przedstawiono
na rys. 7.1, zmianę jego średniej wielkości w funkcji wygrzewania przedstawiono na wykresie
– rys. 7.2.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Rys. 7.1. Wielkość ziarna stopu łopatek według temperatury wygrzewania: a) łopatka nowa,
b) łopatka nr 5 (1123 K), c) łopatka nr 1 (1223 K), d) łopatka nr 2 (1323 K), e) łopatka nr 3
(1423 K), f) łopatka nr 4 (1523 K)
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180

Wielkość ziarna
Eqdia = sqrt(4*Area/π)

160

y = 4,5467x2 - 19,456x + 114,88
R2 = 0,9233

140
120
100
80
60
40
20
0
nowa

1123

1223

1323

1423

1523

Temperatura wygrzewania łopatek [K]

Rys. 7.2. Zależność zmiany średniej wielkości ziarna stopu łopatek od temperatury wygrzewania,
wyrażona średnicą ekwiwalentną koła o polu równemu polu powierzchni ziarna

7.2. Analiza wydzieleń węglików oraz umacniającej fazy γ’
W mikrostrukturze stopu obserwuje się obecność węglików, nawet w łopatce
niewygrzewanej. W trakcie wygrzewania obecność węglików wzrasta, szczególnie na
granicach ziaren. Węgliki usytuowane są pojedynczo oraz w postaci „pisma chińskiego”
(rys. 7.3). W trakcie badań stwierdzono także zmianę morfologii wydzieleń fazy γ’.
Oddziaływanie wysokiej temperatury na stop łopatek turbiny wpłynęło również na zmianę
ich mikrostruktury, doprowadzając do modyfikacji i rozmieszczenia dyspersyjnej fazy γ’.
Na rys. 7.3 pokazano przykładowe obrazy zgładów przedstawiających morfologię wydzieleń
fazy γ’ oraz występowanie pojedynczych węglików, uzyskanych w trakcie wygrzewania
przez 2 godz. w pięciu różnych temperaturach. Na podstawie analizy zgładów dokonano
obliczeń procentowej zawartości poszczególnych klas wielkości wydzieleń fazy γ' w stopie
łopatek – nowej i wygrzewanych w temperaturach 1123 K – 1523 K (rys. 7.4). Na rys. 7.5
przedstawiono zawartość średniej wielkości wydzieleń fazy γ' w stopie łopatek – nowej
i wygrzewanych w temperaturach 1123 K – 1523 K.
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a)

b)

c)

d)

e)

f)

Rys. 7.3. Morfologia wydzieleń fazy γ’ stopu łopatek według temperatury wygrzewania: a) łopatka
nowa, b) łopatka nr 5 (1123 K), c) łopatka nr 1 (1223 K), d) łopatka nr 2 (1323 K), e) łopatka nr 3
(1423 K), f) łopatka nr 4 (1523 K)
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W trakcie wygrzewania występują istotne zmiany w umacniającej fazie γ’. Występuje
modyfikacja struktury tej fazy (rys. 7.4 i 7.5). Temperatura 1123 K sprzyja zwiększaniu się
małych cząstek fazy γ’. W temperaturze 1323 K następuje wzrost średniej wielkości cząstek
tej fazy. Natomiast w temperaturze 1423 K w wyniku koagulacji zwiększają się cząstki
o największych początkowych wymiarach.

Rys. 7.4. Procentowa zawartość wydzieleń poszczególnych klas wielkości cząstek fazy γ' w stopie
łopatek – nowej i wygrzewanych w temperaturach 1123 K – 1523 K

0,8

Wielkość wydzieleń fazy γ'
Eqdia = sqrt(4*Area/π)

0,7
0,6
0,5
0,4

y = 0,3214x2 + 7,4643x + 7
R2 = 0,9065

0,3
0,2
0,1
0
nowa

1123
1223
1323
1423
Temperatura wygrzewania łopatek [K]

1523

Rys. 7.5. Zależność średniej wielkości wydzieleń fazy γ' w stopie łopatek – nowej i wygrzewanych
w temperaturach 1123 K – 1523 K
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Stwierdzono, że wraz ze wzrostem temperatury badań maleje ilość cząstek o największych
wymiarach w stosunku do stanu mikrostruktury materiału łopatki nowej i poddanej
temperaturze 1123 K (rys. 7.4 i 7.6). Jednocześnie zauważa się coraz większą odległość
między cząstkami fazy γ’. Stwierdzony rozrost, łączenie się i pofalowanie cząstek fazy γ’ są
charakterystyczne w przypadku stopu wyżarzonego (przegrzanego) oraz istotnie wpływają na
zmniejszenie się żarowytrzymałości stopu [1, 2]. Przyjmując zmianę struktury wydzieleń fazy
γ’ (rys. 7.6) jako kryterium materiałowe, dopuszczające materiał do dalszej pracy, można
określić próg ich zdatności do dalszej eksploatacji.

Nowa

Nr. 5

Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Nr.4

Rys. 7.6. Mikrostruktura wydzieleń fazy γ’ łopatek nowej oraz wygrzewanych (pow. x20000) –
z widoczną koagulacją, zmianą kształtu z kubicznego na nieregularny oraz pofalowanie wydzieleń
fazy.
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7.3. Omówienie wyników
W trakcie wytwarzania łopatek w stopie EI-867WD wystąpiły węgliki MC. Stwierdzono,
że występowały one pojedynczo oraz w postaci „pisma chińskiego”, głównie na granicach
ziaren. Tego rodzaju węgliki mogą powodować zarodkowanie pęknięć oraz inne
niestabilności,

które

obniżają

plastyczność

w

niższych

temperaturach.

Drugi

z identyfikowanych węglików M6C jest stabilniejszy w wyższych temperaturach. Węglik
M6C obserwowano przede wszystkim w pobliżu granic ziaren. Następny węglik M23C6
wydziela się w czasie niskotemperaturowej obróbki cieplnej lub w czasie pracy stopu
w temperaturach z zakresu 1033 K – 1253 K. Ma kształt dużych nieregularnych wydzieleń na
granicach ziaren w postaci płytek lub wieloboków. Węglik typu M23C6 w znaczący sposób
wpływa na właściwości nadstopów na bazie niklu. W stopie następuje rozrost ziaren,
co wpływa niekorzystnie na jego właściwości mechaniczne.
Rozrost cząsteczek fazy γ' prowadzi do utraty ich stabilności, w wyniku której następuje
koagulacja jednych cząsteczek oraz rozpuszczanie innych. Proces ten zachodzi powyżej
określonych, charakterystycznych dla danej fazy, temperatury i czasu wygrzewania. Według
wyników badań po przekroczeniu temperatury 1223 K i nawet po stosunkowo krótkim czasie
jej oddziaływania, na skutek łączenia się drobnoziarnistych sześciennych cząsteczek fazy γ’
w płytki, następuje intensywny rozrost wydzieleń fazy γ'. Prowadzi do utraty stabilności
kształtu sześciennego i tworzenia się kształtu nieregularnych oraz pofalowanych płytek
(rys. 7.6). Wniosek ten potwierdzają również wyniki zawarte w pracy [93]. Podobny wniosek
przedstawili autorzy w pracach [98, 107, 112]. Na przykładzie stopu Udimet 700, powyżej
temperatury 1093 K wydzielenia w formie płytkowej zdecydowanie pogarszają umowną
granicę plastyczności. Kinetyka wydzielenia fazy γ' zależy od stopnia przesycenia
pierwiastkami stopowymi osnowy czyli fazy γ. Kształt wydzieleń natomiast zależy od stopnia
niedopasowania ich sieci z siecią osnowy.
Autorzy [89, 93] stwierdzili, że wydzielenia fazy γ' są koherentne z osnową, a ich kształt
oraz morfologia związane są ze stopniem niedopasowania parametrów sieciowych fazy γ i γ'.
Ponadto stwierdzili, iż faza γ' przy niedopasowaniu sieci a = 0 – 0,2% wydziela się
w kształcie sferoidalnym, przy a = 0,5 – 1% przyjmuje kształt kuboidalny, natomiast przy
a = 1,2% wydzieleń płytkowych. Od kształtu wydzieleń i ilości fazy γ' zależy szereg
właściwości stopu, jak na przykład wartość umownej granicy plastyczności czy osłabianie
niekorzystnego działania faz kruchych – np. Lavesa. Z teorii umocnienia wydzieleniowego
wynika, że czynnikami decydującymi o stopniu umocnienia są średnica cząsteczek fazy γ'
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i odległość między nimi. Parametry te zależą od szybkości rozrostu (kontrolowanej dyfuzją
objętościową) i koagulacji tych cząsteczek. Skład chemiczny fazy γ' wpływa w istotnym
stopniu na wartość parametru jej sieci aγ' oraz związany z tym stopień niedopasowania a do
sieci osnowy aγ. Przy czym a = (aγ-aγ')/aγ. Oddziałuje to na morfologię wydzieleń fazy γ'
i na zakres jej trwałości. Okazuje się, że stopień niedopasowania parametrów sieci faz jest
funkcją temperatury. Według pracy [93], największą żarowytrzymałością cechują się stopy
o dodatnim

niedopasowaniu

sieci

faz

(rys. 7.7).

Skład

chemiczny,

morfologia

i rozmieszczenie w mikrostrukturze wydzieleń fazy γ' wywierają decydujący wpływ na
własności wytrzymałościowe stopu.

Rys. 7.7. Wpływ niedopasowania parametrów siatki krystalograficznej faz γ oraz γ' stopu niklowego
na [110]: a) granicę wytrzymałości (przy 293 K) i trwałości (przy 1373 K oraz  = 80 MPa),
b) wytrzymałość układu dwufazowego

Na rys. 7.8 pokazano, zaczerpnięty z pracy [89], wykres wpływu oddziaływania
temperatury na właściwości mechaniczne (Rm, R0.2, A5) łopatki turbiny gazowej wykonane ze
stopu EI-867.

Rys. 7.8. Właściwości mechaniczne stopu EI-867 w zależności od temperatury [89]
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Zmiana właściwości wytrzymałościowych R0.2 i Rm dla różnych wartości temperatury
badania ma podobny charakter. Obserwuje się nieznaczną zmianę tych dwóch parametrów
do temperatury 473 K. Do temperatury ok. 673 K następuje nieznaczne zmniejszenie wartości
i małe wahania aż do temperatury ok. 1073 K, powyżej której widoczny jest wyraźny spadek
wytrzymałości na rozciąganie oraz umownej granicy plastyczności.
7.4. Wnioski
1. W trakcie wytwarzania łopatek w stopie EI-867WD w niewielkim stopniu występują
węgliki, dominuje węglik M23C6 zarówno w ziarnach, jak i na granicach ziaren.
Podczas wygrzewania węgliki zmieniały wielkość oraz strukturę, w efekcie
przekształcały się w M6C, występując głównie na granicach ziaren.
2. Pod wpływem wysokiej temperatury nastąpił rozrost ziaren stopu głównie powyżej
1223 K.
3. Najbardziej istotne zmiany mikrostruktury wystąpiły w morfologii wydzieleń
umacniającej fazy γ’. Nastąpił niekorzystny pod względem żarowytrzymałości rozrost
oraz procentowe zubożenie tej fazy w strukturze stopu. Te zasadnicze zmiany
wystąpiły w temperaturze powyżej 1223 K. Powodem tego procesu jest koagulacja,
zmiana kształtu z kubicznego na nieregularny oraz pofalowanie wydzieleń fazy γ’.
4. W wyniku powyższych zmian mikrostruktury stopu EI-867WD nastąpiło zasadnicze
zmniejszenie jego żarowytrzymałości w trakcie wygrzewania w temperaturze powyżej
1223 K.
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8. WYZNACZENIE PROGU ZDATNOŚCI ŁOPATEK
8.1. Nomogram do oceny stanu mikrostruktury łopatek turbiny gazowej ze stopu
EI-867WD na podstawie zmiany zależności nasycenia RO barwy
W

wyniku

przeprowadzonego

eksperymentu

laboratoryjnego

polegającego

na

wygrzewaniu łopatek turbinowych wykonanych ze stopu EI-867WD w piecu, w obecności
produktów spalania nafty lotniczej, odpowiednio w temperaturach:
łopatka nr 5 – 1123 K,
łopatka nr 1 – 1223 K,
łopatka nr 2 – 1323 K,
łopatka nr 3 – 1423 K,
łopatka nr 4 – 1523 K,
oraz przeprowadzonych badań materiałowych, uzyskano dane ukazujące zmiany struktury
zarówno ich stopu, jak i powłoki ochronnej (rozdziały 6 i 7).
Pierwszą wyraźną zmianą, jaką zaobserwowano, była zmiana barwy ich powierzchni.
Badania powłoki ochronnej wykazały, że wraz ze wzrostem temperatury wygrzewania
następuje najpierw spadek chropowatości Ra i Rz dla temperatury 1223 K i 1323 K oraz
wyraźny wzrost opisanych parametrów w 1523 K. Ze wzrostem temperatury wygrzewania
zachodzą wyraźne zmiany strukturalne, czego konsekwencją są znaczne różnice w składzie
chemicznym oraz fazowym (rys. 6.15). Następuje istotna zmiana w zawartości
poszczególnych pierwiastków na powierzchni powłoki, w tym przede wszystkim tlenu,
chromu, niklu i węgla. Przekłada się to również na zmiany fazowe w szczególności na udział
i rodzaj tlenków na powierzchni badanych łopatek (rys. 6.18). Na podstawie uzyskanych
danych widać jednoznacznie, że wraz ze wzrostem temperatury udział masowy tlenków
osiąga swoje maksimum dla łopatki nr 3 (1423 K). Szczególnie uwypukla się w tym
przypadku wpływ temperatury na zmiany udziału tlenku niklu (rys. 6.19).
Z badań wynika, że oddziaływanie wysokiej temperatury powoduje również wzrost
grubości ochronnej powłoki aluminiowej (rys. 6.22 i 6.23). W wyniku wygrzewania
modyfikacji ulega procentowy udział wagowy pierwiastków tworzących powłokę. Widoczna
jest także znaczna różnica zawartości, głównie pierwiastków takich jak W, Mo, Ni, Al.
Najbardziej istotne z punktu widzenia wytrzymałości stopu zmiany mikrostruktury
wystąpiły w morfologii wydzieleń umacniającej fazy γ’. Nastąpił niekorzystny pod względem
żarowytrzymałości rozrost oraz procentowe zubożenie tej fazy w strukturze stopu
(rys. 7.4 i 7.5). Temperatura 1123 K sprzyja zwiększaniu się małych cząstek fazy γ’.
W temperaturze 1323 K następuje wzrost średniej wielkości cząstek tej fazy. Natomiast
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w temperaturze 1423 K w wyniku koagulacji zwiększają się cząstki o największych
początkowych wymiarach. Poza procesem koagulacji następuje zmiana kształtu z kubicznego
na nieregularny oraz pofalowanie wydzieleń fazy γ’.
W wyniku powyższych zmian mikrostruktury stopu EI-867WD będących skutkiem
oddziaływania podwyższonej w stosunku do maksymalnej dopuszczalnej temperatury pracy
łopatki, nastąpiło zasadnicze zmniejszenie jego żarowytrzymałości już powyżej temperatury
1223 K. Temperatura ta została uznana za krytyczną, ponieważ po stosunkowo krótkim
czasie oddziaływania temperatury, na skutek łączenia się drobnoziarnistych, sześciennych
cząsteczek fazy γ’ w płytki, następuje jej intensywny rozrost, co prowadzi do utraty
stabilności kształtu sześciennego i tworzenia się kształtu nieregularnych oraz pofalowanych
płytek [93, 98, 107, 112]. Odziaływanie temperatury 1223 K powoduje, że wielkość
wydzieleń umacniającej fazy γ’ = 0,24±0,02 [µm] (wyrażona ekwiwalentną średnicą
zastępczą koła o powierzchni równej powierzchni wydzielenia), natomiast w obecności
temperatury 1323 K wartość ta znacznie wzrasta, wówczas wielkość wydzieleń umacniającej
fazy γ’ = 0,48 ±0,05 [µm].
Dla przyjętego modelu laboratoryjnego, w celu wyznaczenia progu stanu zdatności,
opracowane zostały nomogramy, na których powiązano parametr wielkości wydzieleń fazy γ’
(zmiana w wyniku wygrzewania w piecu) z wynikami badań otrzymanych z analizy obrazów
(model RGB – rozdział 4) oraz z badań termograficznych (rozdział 5) wygrzewanych
w różnych temperaturach łopatek.
Do określenia stanu badanych łopatek przyjęto trójstanowy podział ich zdatności. Takie
podejście związane jest z jednej strony z potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa jak
i czynnikami gotowości oraz ekonomii. W związku z tym wybrano podejście opierając się na
probabilistycznym modelu diagnostycznym, w którym dopuszcza się wnioskowanie o stanie
obiektu (diagnoza) po zdefiniowaniu ryzyka decyzji diagnozy R za pomocą wartości
granicznej Sgr symptomu metodami decyzji statystycznej.
Istnieje kilka sposobów na wyznaczenie minimalnego ryzyka [130], w każdym jednak
z nich można zapisać jakościowy wzór na wyznaczenie Sgr w postaci:
Sgr = S(R = Rmin)

(8.1)

Według metody Cz. Cempla [130] możliwe jest ustalenie wartości granicznej parametru
diagnostycznego z wyrażenia:
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𝑦0 = 𝑦̅ + 𝛿𝑦 √

𝑝(𝑤 0 )
2𝛼𝑍

(8.2)

gdzie:
𝑦̅ – wartość średnia parametru diagnostycznego,
𝛿𝑦 – odchylenie standardowe parametru diagnostycznego,
𝑝(𝑤 0 ) – prawdopodobieństwo stanu zdatności,
𝛼𝑍 – zadana wartość dopuszczalna prawdopodobieństwa przyjęcia obiektu zdatnego
na niezdatny (rzędu kilku procent).
Dla trójstanowej oceny stanu badanych łopatek na potrzeby modelu laboratoryjnego
przyjęto uproszczony model ich oceny zdatności na podstawie następujących przedziałów:
𝑦 < 𝑦0 − 𝛿𝑦

– łopatki zdatne,

𝑦0 − 𝛿𝑦 ≤ 𝑦 < 𝑦0

– łopatki częściowo zdatne (eksploatacja nadzorowana),

𝑦 ≥ 𝑦0

– łopatki niezdatne.

Jako wartość graniczną, przy której można uznać za bezpieczną dalszą eksploatację
łopatki, uznano średnią wielkość wydzieleń fazy γ’ odpowiadającą temperaturze 1223 K.
Wyznaczona na nomogramie pomiędzy punktami 1 – 2 krzywa wyznacza obszar,
w którym łopatki uznaje się za zdatne. Kolejny stan zdatności łopatek wyznaczono pomiędzy
wartościami odpowiadającymi średniej wielkości wydzieleń fazy γ’ a górną wartością
odchylenia standardowego dla tej wartości. Jest to stan częściowej zdatności usytuowany na
krzywej pomiędzy punktami 2 – 2’. Intensywny rozrost fazy γ’ następujący pomiędzy 1223 K
a 1323 K wyznacza obszar, w którym możliwa jest jeszcze eksploatacja łopatek w przypadku
kiedy diagnozowane są metodą wizualną. Wówczas należy realizować proces eksploatacji
nadzorowanej, polegający na zawężeniu czasookresu między kolejnymi badaniami
wizualnymi oceny ich stanu, co umożliwi maksymalne wykorzystanie pozostałości resursu
technicznego silnika. Trzeci stan wyznaczono powyżej punktu 2’, jest to stan niezdatności
łopatek.
W przepadku metody opartej na analizie obrazów opracowano nomogram wiążący zmianę
barwy czerwonej i odcieni szarości ze zmianą struktury w wyniku oddziaływania temperatury
(rys. 8.1 i 8.2.)
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Rys. 8.1. Nomogram do oceny stanu łopatek turbiny gazowej na podstawie zależności zmiany barwy
R badanych powierzchni w funkcji wielkości wydzieleń fazy γ’ przy różnych wartościach temperatury
wygrzewania

Rys. 8.2. Nomogram do oceny stanu łopatek turbiny gazowej na podstawie zależności zmiany odcieni
szarości badanych powierzchni w funkcji wielkości wydzieleń fazy γ’ przy różnych wartościach
temperatury wygrzewania
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8.2. Nomogram do oceny stanu mikrostruktury próbek z łopatek turbiny gazowej
ze stopu EI-867WD na podstawie zmiany zależności ln(T-T0) w funkcji ln(t)
Metodą termograficzną dokonuje się badań diagnostycznych umożliwiających uzyskanie
odpowiedzi termicznej materiału łopatek na zadawany impuls cieplny, rejestrując zmianę
temperatury na ich powierzchni. Relacja wyników tych badań z wzorcowymi wynikami
badań metodą metalograficzną, także w tym przypadku, umożliwia uzyskanie wzorcowej
zależności pomiędzy parametrami obu metod. W rezultacie w sposób pośredni otrzymuje się
informacje o stanie mikrostruktury stopu. Uznać należy, że jest to pełna i wiarygodna
informacja diagnostyczna o zdatności łopatki. W związku z tym, że metodę tę można
stosować tylko w przypadku łopatki wybudowanej z silnika, diagnozowanie zdatności łopatki
należy realizować w procesie napraw. Metoda ta umożliwia globalną ocenę zmian
mikrostruktury powłoki oraz stopu łopatki i należy ją stosować diagnozując stan zdatności
wszystkich łopatek turbiny gazowej.
W przepadku metody termograficznej opracowano przykładowy nomogram wiążący
zmianę zależności temperatury stygnięcia powierzchni łopatek ln (T-T0) dla ln(t)=3,6,
nagrzanych impulsem ciepła ze zmianą struktury, jaka zaszła w wyniku oddziaływania
temperatury w czasie wygrzewania ich w piecu (rys. 8.3).

Rys. 8.3. Nomogram do oceny stanu łopatek turbiny gazowej na podstawie zależności zmiany
temperatury stygnięcia powierzchni ln(T-T0) dla ln(t)=3,6 nagrzanych impulsem ciepła w funkcji
wielkości wydzieleń fazy γ’ przy różnych wartościach temperatury wygrzewania w piecu

134

Podobne nomogramy wykonać można dla innych charakterystycznych czasów ln(t)
wyznaczonych na podstawie analizy zarówno krzywej stygnięcia ln (T-T0), jak i pierwszej
i drugiej pochodnej temperatury stygnięcia.
8.3. Omówienie wyników
Podsumowując powyższe, należy stwierdzić, że metoda wizualna z zastosowaniem
urządzeń optoelektronicznych umożliwia diagnozowanie łopatek turbinowych. Jest to także
jedyna metoda, która z wykorzystaniem urządzeń optoelektronicznych ze wspomaganiem
komputerowym,

jakimi

są

wideoendoskopy,

umożliwia

diagnozowanie

łopatek

zabudowanych na silniku. Relacja wyników badań diagnostycznych uzyskanych tą metodą
z wzorcowymi wynikami badań metodą metalograficzną umożliwia uzyskanie wzorcowej
zależności pomiędzy parametrami obu metod. Pomimo faktu, że na podstawie jej wyników
uzyskuje się tylko informacje o stanie technicznym powierzchni, to jednak odniesienie do
wzorcowego stanu mikrostruktury umożliwia dokonanie stosunkowo wiarygodnej oceny
diagnostycznej

zdatności

łopatek

turbiny

gazowej.

Z

punktu

widzenia

potrzeb

eksploatacyjnych, tj. niezawodności i gotowości silnika, metoda wizualna jest tanim,
efektywnym i niezbędnym narzędziem umożliwiającym ocenę zdatności łopatek bez ich
wymontowania z silnika.
Z kolei metodą termograficzną dokonuje się badań diagnostycznych umożliwiających
uzyskanie odpowiedzi termicznej materiału łopatek na zadawany impuls cieplny, rejestrując
zmianę temperatury na ich powierzchni. Relacja wyników badań diagnostycznych
uzyskanych tą metodą z wzorcowymi wynikami badań metodą metalograficzną, także w tym
przypadku, umożliwia uzyskanie wzorcowej zależności pomiędzy parametrami obu metod.
Na podstawie wyników uzyskanych metodą termograficzną otrzymuje się w sposób pośredni
informacje o stanie mikrostruktury stopu. Należy uznać, że jest to pełna i wiarygodna
informacja diagnostyczna o zdatności łopatki, jak to ma miejsce w przypadku stosowania
metody wizualnej. W związku z tym, że metodę tę można stosować tylko w przypadku
łopatki wybudowanej z silnika, diagnozowanie zdatności łopatki możliwe jest w procesie
napraw.
Uogólniając, stwierdza się, że zastosowanie dwóch różnych metod badawczych, wizualnej
i termograficznej oraz relacji ich wyników z wynikami badań metodą metalograficzną,
umożliwia uzyskanie wiarygodnej, niezawodnej i bezpiecznej informacji diagnostycznej
o wczesnych fazach uszkodzeń oraz oceny zdatności łopatek turbiny gazowej.
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Cały proces oceny wczesnych faz uszkodzeń oraz ocenę zdatności łopatek turbiny gazowej
z wykorzystaniem omawianych metod można zautomatyzować, opracowując metodę
ekspertową wspomaganą komputerowo z zastosowaniem aplikacji (np. Matlab). Jest to
zadanie do dalszej pracy naukowo-badawczej.
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9. OMÓWIENIE WYNIKÓW PRACY
Turbina gazowa, będąca podzespołem turbinowego silnika odrzutowego, podlega
obciążeniom cieplnym, aerodynamicznym i mechanicznym w obecności oddziaływania
chemicznego spalin. Maksymalna temperatura czynnika roboczego turbin gazowych zawiera
się w przedziałach 1100 K – 1600 K. W trakcie pracy turbiny, przy ustalonych wartościach
prędkości obrotowej jej wirnika, występują zjawiska nierównomierności i niestabilności
strumienia spalin na wyjściu z komór spalania. Nierównomierność pola temperatury
i towarzysząca temu nierównomierna intensywność napływu strumienia spalin wpływa
niekorzystnie na żaroodporność i żarowytrzymałość łopatek turbin. Powoduje także
nierównomierność ich obciążenia, doprowadzając do niebezpiecznego stanu naprężenia,
pogarszając wytrzymałość i trwałość. W związku z powyższym w procesie eksploatacji turbin
gazowych występują różnego rodzaju uszkodzenia mające postać przegrzania, deformacji,
płynięcia, wypalenia, a także zmęczenia cieplnego ich materiału. O ile wypalenia, deformacje
czy pęknięcia wykrywane są powszechnie stosowanymi metodami diagnostycznymi, takimi
jak metoda wizualna z zastosowaniem aparatury endoskopowej, o tyle bardzo trudno jest
zdiagnozować uszkodzenia w postaci zmian struktury, np. wskutek przegrzania materiału
łopatek.
Symptomem mogącym sygnalizować diagnoście podczas wykonywania badań wizualnych,
że doszło do uszkodzenia łopatek, jest zmiana barwy ich powierzchni. W celu weryfikacji
zdatności łopatek wykonuje się badania metalograficzne umożliwiające rozpoznanie wad oraz
zmian strukturalnych. Są to badania niszczące, kosztowne, których pierwszym etapem jest
wytypowanie kilku łopatek z kompletu jako reprezentatywnych dla danej grupy. Na
podstawie ich stanu wnioskuje się o wszystkich pozostałych. Subiektywna ocena diagnosty
ściśle związana z jego wiedzą i doświadczeniem, a więc obarczona często dużym błędem,
może prowadzić do kosztowych w skutkach awarii, a nawet zniszczenia konstrukcji turbiny.
W diagnostyce turbin powszechnie wykorzystuje się badania nieniszczące, takie jak:
metoda wizualna (VT), penetracyjna (PT), magnetyczna (MT), prądów wirowych (ET) oraz
radiograficzna (RT) wraz z jej najnowszą odmianą – tomografii komputerowej (CT). Są to
metody przeznaczone przede wszystkim do wykrywania nieciągłości w badanych materiałach
lub wykonywania pomiarów np. grubości. Jednak ze względu na zjawiska fizyczne
wykorzystywane w ww. metodach, a także ich czułość, nie ma możliwości diagnozowania
zmian struktury łopatek turbin spowodowanych oddziaływaniem podwyższonej temperatury.
Obecnie opracowywane są nowe, nieniszczące metody diagnostyczne takie jak termografia
impulsowa. Polega ona na wyznaczaniu i analizie rozkładu temperatury na badanej
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powierzchni w czasie jej stygnięcia po uprzednim, równomiernym nagrzaniu impulsem
cieplnym. Monitorowanie pola temperatury na powierzchni stygnącej próbki pozwala na
ujawnienie położenia defektów. Najprostsza metoda obróbki sygnału, rejestrowanego za
pomocą termografu podczerwieni podczas stygnięcia badanej powierzchni, polega na
obliczeniu kontrastu temperaturowego i stosowana jest obecnie wyłącznie do badania
materiałów kompozytowych.
Jak wynika z powyższych rozważań, do tej pory nie opracowano nieniszczącej metody,
za pomocą której można byłoby dokonać oceny wczesnych faz uszkodzeń łopatek turbiny
gazowej. W związku z tym opracowano nowe podejście, polegające na zastosowaniu obu
metod nieniszczących, tj. metody wizualnej w procesie eksploatacji oraz metody
termograficznej w procesie naprawy. Stosując obie metody, możliwe jest uzyskanie
informacji diagnostycznej o wczesnych fazach uszkodzeń łopatek turbiny gazowej oraz oceny
ich zdatności, a także przewidywanie przyszłego stanu zdatności w procesie eksploatacji.
W rozdziale 1 pracy przedstawiono krótką charakterystykę turbin gazowych oraz
podstawowe informacje dotyczące zasady ich budowy i działania oraz podziału ze względu na
zastosowane rozwiązania konstrukcyjne i przeznaczenie. Opisane zostały także ich główne
wady i zalety oraz poruszono temat trwałości krytycznych elementów, jakimi są łopatki
turbiny.
Następnie omówiono przyczyny uszkodzeń turbinowych siników lotniczych oraz samych
łopatek turbiny gazowej w procesie eksploatacji, poddawanych złożonym obciążeniom
cieplno-mechanicznym oraz agresywnemu oddziaływaniu strumienia spalin. Typowe
uszkodzenia opisano i zobrazowano na rys. 1.5–1.14. Przedstawiono również diagnostyczne
metody nieniszczące (NDT) stosowane w celu wykrywania uszkodzeń łopatek turbin
gazowych oraz ich podstawy teoretyczne, wykorzystywaną aparaturę oraz ich wady i zalety.
W rozdziale 2 sformułowano tezę o brzmieniu „możliwe jest wykrycie wczesnych faz
uszkodzeń łopatek turbin gazowych w celu określenia ich stanu zdatności poprzez
zastosowanie metody wizualnej i metody termograficznej oraz powiązanie wyników obu
metod z wynikami badań zmian mikrostruktury łopatek”. Postawiono cele oraz wytyczono
zadania realizowane w dalszych rozdziałach pracy.
W rozdziale 3 opisany został obiekt badań – łopatki turbiny silnika SO-3W. Przedstawiono
główne cechy, jakimi powinny odznaczać się materiały wykorzystywane w konstrukcjach
turbin i sposoby ich polepszania. Opisano cechy stopów niklowych i ich skład oraz role
poszczególnych pierwiastków oraz międzymetalicznej, umacniającej fazy γ’ (Ni 3Al).
Zwrócono szczególną uwagę na sposób obróbki i uzyskiwane dzięki temu właściwości
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użytkowe stopu łopatki. Następnie przedstawiono charakterystykę powłok nakładanych na
łopatki turbiny gazowej i ich cech, które sprawiają, że są stosowane, by chronić łopatki przed
korozją wysokotemperaturową.
Przedstawiono charakterystykę superstopu niklu EI-867WD (HN62MWKJu), proces
wytwarzania z niego łopatek – w tym kontrolę jakości procesów technologicznych
wytwarzania i ulepszania (obróbki plastycznej i zabiegów cieplnych).
Następnie przedstawiono sposób przygotowania łopatek ze stopu EI-867WD do badań
laboratoryjnych, poprzez określenie czasu wygrzewania łopatek oraz aparaturę niezbędną do
wykonania badań metalograficznych. Na końcu rozdziału przedstawiono wyniki (w postaci
obrazów ich powierzchni) wygrzewania łopatek w różnych temperaturach pieca.
W rozdziale 4 przedstawiono podstawy fizyczne związane z zagadnieniami rozchodzenia
się światła oraz informacje związane z akwizycją obrazów, urządzeniami optycznymi
i metodami wykorzystującymi układy detekcji i analizy obrazów powierzchni. Opisano
przykładowe układy wizyjne – ich praktyczne wykorzystanie, oraz przedstawiono model
oceny stanu łopatek turbiny na podstawie cyfrowego przetwarzania obrazów ich powierzchni.
Opisano sposób przeprowadzenia eksperymentu laboratoryjnego polegającego na
akwizycji obrazu i pozyskaniu jego cech z powierzchni nowych łopatek wirnika turbiny,
wykonanych ze stopu EI-867WD, po wygrzaniu w pięciu wartościach temperatury. Akwizycji
obrazu dokonano w identycznych warunkach, wykorzystując do tego celu aparat
fotograficzny Nikon D90, a ich analizy dokonano za pomocą oprogramowania stworzonego
dla
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cechy zarejestrowanych

obrazów

powierzchni

przedstawiono w postaci histogramów rozkładu jasności poszczególnych składowych barwy,
tj. czerwonej, zielonej i niebieskiej (RGB). Obliczano parametry histogramu, takie jak:
położenie maksymalnej amplitudy (wartość nasycenia dla barw RGB) oraz wartość
maksymalnej amplitudy. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że wraz ze
wzrostem temperatury wygrzewania łopatek istotnie zmieniały się poszczególne barwy RGB
oraz skala szarości (Sz) obrazów ich powierzchni. W związku z faktem, iż barwa powierzchni
wygrzewanych łopatek dla każdej wartości temperatury wygrzewania zmienia się, można
wykorzystać ją jako sygnał diagnostyczny świadczący o zmianach ich mikrostruktury.
Otrzymane zależności funkcyjne, tj. zmianę nasycenia składowych barwy RGB w zależności
od temperatury wygrzewania przedstawiono na rys. 4.17–4.20.
W rozdziale 5 przedstawiono model oceny stanu łopatek turbiny gazowej na podstawie
analizy sygnału pozyskanego z termografu impulsowego. Opisano podstawy fizyczne i prawa
związane z przepływem ciepła oraz współczynniki charakteryzujące właściwości cieplne
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materiałów.

Scharakteryzowano

metodę

termografii

impulsowej,

jej

istotę

oraz

dotychczasowe sposoby jej wykorzystania w diagnostyce technicznej, jak również
w diagnozowaniu

turbin.

Następnie

przedstawiono

eksperyment

laboratoryjny

z wykorzystaniem termografu impulsowego EchoTherm System firmy THERMAL WAVE
IMAGING wyposażonego w dwie ksenonowe lampy błyskowe o mocy do 2,5 [kJ] i kamerę
termowizyjną Flir SC7000 zintegrowane z komorą badawczą oraz stacją roboczą
z generatorem, wyposażone w oprogramowanie MOSAIQ 4.0. Urządzenie to posłużyło do
pozyskania sygnału diagnostycznego z powierzchni wygrzanych wcześniej w piecu łopatek
oraz opracowania wyników badań. Po ustaleniu optymalnych nastaw parametrów urządzenia,
łopatki badane były jednocześnie w identycznych warunkach w komorze termografu.
Po impulsowym nagrzaniu przez lampy rejestrowano zmianę temperatury ich powierzchni,
w wyniku czego otrzymano termogramy w postaci zależności ln(T-T0) w funkcji ln(t).
W wyniku przeprowadzonych badań uzyskano wyraźne zmiany zależności parametrów
termicznej odpowiedzi materiału łopatek na stymulację impulsem cieplnym. Potwierdzono
założenie, że własności termiczne łopatek wygrzewanych w różnych temperaturach mogą
różnić się między sobą, a także różnić się od łopatek niewygrzewanych (łopatki
nowej/wzorcowej). Obserwuje się to, analizując przebiegi krzywych temperatury stygnięcia
oraz pierwszej i drugiej pochodnej wyrażonych ln(T-T0), co przedstawiono na rys. 5.13–5.24.
Z przeprowadzonych analiz wynika, że zmiana temperatury rejestrowana na powierzchni
i szybkość tej zmiany zależą od tego, w jakiej temperaturze uprzednio wygrzano łopatki, co
doprowadziło do zmian ich struktury. W związku z powyższym należy uznać, że termiczna
odpowiedź materiału łopatek na stymulację zewnętrznym impulsem ciepła jest sygnałem
diagnostycznym mogącym świadczyć o zmianach ich mikrostruktury.
W rozdziale 6 przedstawiono wyniki badań metalograficznych aluminidkowej powłoki
łopatek wygrzewanych w różnych temperaturach, Scharakteryzowano żaroodporną powłokę
ochronną badanej łopatki. Przedstawiono wyniki ukazujące wpływ temperatury ich
wygrzewania na zmianę powłoki ochronnej, w tym: jej grubości, chropowatości powierzchni
oraz struktury powierzchni powłoki, to jest udziału pierwiastków zarówno na powierzchni
powłoki, jak i pierwiastków jej warstwy zewnętrznej i dyfuzyjnej. Na podstawie wyników
badań wykazano, że wraz ze wzrostem temperatury wygrzewania następuje najpierw spadek
chropowatości Ra i Rz dla temperatury 1223 K i 1323 K oraz wzrost opisanych parametrów
w 1523 K. Zachodzą również wyraźne zmiany strukturalne, czego konsekwencją są bardzo
wyraźne różnice w zawartości poszczególnych pierwiastków na powierzchni powłoki łopatek,
w tym przede wszystkim tlenu, chromu, niklu i węgla. Przekłada się to również na zmiany
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fazowe – w szczególności na udział i rodzaj tlenków, których udział masowy wzrasta wraz ze
wzrostem temperatury wygrzewanych łopatek, co szczególnie uwypukla się w przypadku
tlenku niklu.
Z badań wynika, że oddziaływanie wysokiej temperatury powoduje również wzrost
grubości ochronnej powłoki aluminiowej. W wyniku wygrzewania modyfikacji ulega
procentowy udział wagowy pierwiastków tworzących powłokę. Widoczna jest także znaczna
różnica zawartości, głównie pierwiastków takich jak W, Mo, Ni, Al. Otrzymane wyniki
przedstawiono na rys. 6.3–6.29.
W rozdziale 7 przedstawiono wyniki badań mikrostruktury stopu EI-867WD łopatek,
a w tym pomiar wielkości ziarna stopu oraz wykonanie analizy wydzieleń węglików
i umacniającej fazy γ’. Omówiono zagadnienia związane ze zmianą umacniającej fazy γ’
i wpływem tej zmiany na wytrzymałość materiału łopatek. Jest to najbardziej istotna z punktu
widzenia wytrzymałości stopu zmiana. Nastąpił bowiem niekorzystny pod względem
żarowytrzymałości rozrost umacniającej fazy γ’ oraz procentowe zubożenie tej fazy
w strukturze stopu. Na podstawie wyników badań wykazano, że temperatura 1123 K sprzyja
zwiększaniu się małych cząstek fazy γ’, a w temperaturze 1323 K następuje intensywny
wzrost średniej wielkości cząstek tej fazy. W temperaturze 1423 K w wyniku koagulacji
zwiększają się cząstki wydzieleń fazy γ’ o największych początkowych wymiarach oraz
następuje zmiana ich kształtu z kubicznego na nieregularny. W wyniku powyższych zmian
mikrostruktury stopu EI-867WD następuje zasadnicze zmniejszenie jego żarowytrzymałości
w trakcie wygrzewania w temperaturze powyżej 1223 K. Na podstawie otrzymanych
wyników jako parametr dopuszczający łopatkę do dalszej eksploatacji przyjęto kryterium
materiałowe powiązane ze zmianą wielkości wydzieleń fazy γ’. Otrzymane wyniki
przedstawiono na rys. 7.1–7.6.
W rozdziale 8 wyznaczono wartość progu zdatności łopatek w oparciu o nomogramy
wiążące

cechy

zmiany

barwy

powierzchni

łopatek

wygrzanych

oraz

parametry

z termogramów odniesione do zmiany stanu mikrostruktury łopatek turbiny gazowej
(umacniającej fazy γ’) ze stopu EI-867WD.
W przypadku metody opartej na analizie obrazów, do opracowania przykładowych
nomogramów wybrano zmianę parametru średniego nasycenia dla barwy czerwonej oraz
odcieni szarości. Zmianę tego parametru powiązano ze zmianą wielkości wydzieleń
umacniającej fazy γ’ w wyniku oddziaływania temperatury dla trzech jej wartości. Opierając
się na wynikach badań materiałowych oraz analizy dostępnej literatury [81] jako punkt
wyznaczający próg zdatności przyjęto punkt temperaturowy 1223 K. W analogiczny sposób
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opracowano nomogram do oceny stanu łopatek turbiny gazowej na podstawie zależności
zmiany temperatury stygnięcia powierzchni ln(T-T0) nagrzanych impulsem ciepła od zmiany
wielkości wydzieleń fazy γ’ przy różnych wartościach temperatury wygrzewania w piecu.
Został on opracowany jako nomogram przykładowy dla jednej z charakterystycznych
wielkości czasu ln(t) = 3,6. Podobne nomogramy można stworzyć dla pozostałych
charakterystycznych punktów z krzywej stygnięcia powierzchni, np. ln(t) = 4,6; 5,5 itd.
(rys. 5.22).
W

podsumowaniu

wykazano,

że

możliwe

jest

powiązanie

wyników

badań

diagnostycznych uzyskanych metodą wizualną z wynikami badań metodą metalograficzną,
co umożliwia uzyskanie wzorcowej zależności pomiędzy parametrami obu metod. W związku
z faktem, iż zmiany zachodzące wskutek oddziaływania temperatury na powierzchni powłoki,
skąd pozyskujemy sygnał diagnostyczny w postaci obrazu, powiązane są z zachodzącymi
równocześnie zmianami struktury stopu łopatki, możliwe jest dokonanie stosunkowo
wiarygodnej oceny diagnostycznej zdatności łopatek turbiny gazowej. Podobnie w przypadku
powiązania wyników badań uzyskanych metodą termograficzną z wynikami badań metodą
metalograficzną uzyskujemy wzorcowe zależności pomiędzy parametrami obu metod,
co pozwala na uzyskanie w sposób pośredni informacji o stanie/zmianach mikrostruktury
stopu.
Uogólniając, stwierdza się, że zastosowanie równoległe dwóch różnych metod
badawczych, wizualnej i termograficznej, oraz powiązanie ich wyników z wynikami badań
metodą metalograficzną, umożliwia uzyskanie wiarygodnej, niezawodnej i bezpiecznej
informacji diagnostycznej o wczesnych fazach uszkodzeń oraz ocenę zdatności łopatek
turbiny gazowej.
Cały proces oceny wczesnych faz uszkodzeń oraz ocenę zdatności łopatek turbiny gazowej
z wykorzystaniem omawianych metod można zautomatyzować, opracowując metodę
ekspertową wspomaganą komputerowo z zastosowaniem aplikacji (np. Matlab). Jest to
zadanie do dalszej pracy naukowo-badawczej.
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WNIOSKI KOŃCOWE
1.

W pracy przedstawiono przeprowadzony eksperyment laboratoryjny, polegający na
wygrzewaniu w pięciu wartościach temperatury (w piecu w atmosferze spalin paliwa
lotniczego) nowych łopatek wirnika turbiny, wykonanych ze stopu EI-867WD, w wyniku
czego doprowadzono do zmian strukturalnych w ich powłoce i stopie.

2.

W zależności od temperatury wygrzewania uzyskano zmiany strukturalne żaroodpornej
powłoki i stopu. W powłoce wystąpiły zmiany barwy i chropowatości powierzchni oraz
zwiększenie się grubości. Nastąpiły istotne zmiany w zawartości poszczególnych
pierwiastków w oraz na powierzchni powłoki, co przełożyło się również na zmiany
fazowe – w szczególności na udział i rodzaj tlenków na powierzchni badanych łopatek.
W stopie wystąpił wzrost średniej wielkości ziarna oraz zmiana morfologii wydzieleń
umacniającej fazy γ’, jak również zmiana i gęstość rozmieszczenia węglików.

3.

Zastosowanie metody wizualnej oraz wspomagania komputerowego do analizy cech
parametrów barw obrazów powierzchni pozwoliło na określenie zmian tych cech
w funkcji temperatury wygrzewania. Wyniki analizy cech obrazów powiązano
z wynikami badań mikrostruktur powłoki oraz stopu.

4.

Zastosowanie metody termograficznej umożliwiło uzyskanie zależności parametrów
przejmowania i oddawania ciepła przez materiał łopatek pobudzanych impulsem
cieplnym od temperatury, w jakich były wcześniej wygrzewane. Zależność tą powiązano
ze zmianami mikrostruktur powłoki i stopu, jakie zaszły w wyniku ich wygrzewania.

5.

W rezultacie wykonanych badań opracowano wzorcowe zależności pomiędzy
parametrami cech obrazów powierzchni oraz pomiędzy parametrami przejmowania
i oddawania ciepła materiału a poszczególnymi zmianami mikrostruktury żaroodpornej
powłoki i stopu łopatek.

6.

Na podstawie uzyskanych zależności pomiędzy zmianami barwy powierzchni łopatek,
termogramów przejmowania i oddawania ciepła przez ich stop, mikrostruktur powłoki
i stopu określono kryterium zdatności łopatek turbiny gazowej, wykonanych ze stopu
EI-867WD, bazując na rozpoznaniu wczesnych faz uszkodzeń wygrzewanych łopatek.

7.

Zrealizowano

cel

i

zadania

pracy

przez

wykonanie

laboratoryjnych

badań

umożliwiających rozpoznanie wczesnych faz uszkodzeń łopatek turbiny gazowej
wykonanych ze stopu EI-867WD.
8.

Udowodniono hipotezę naukową, że możliwe jest wykrycie wczesnych faz uszkodzeń
łopatek turbin gazowych w celu określenia ich stanu zdatności poprzez zastosowanie
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metody wizualnej i metody termograficznej oraz powiązanie wyników obu metod
z wynikami badań zmian mikrostruktury łopatek.
Oryginalnym dorobkiem naukowym uzyskanym w niniejszej pracy jest:
1. Opracowanie sposobu detekcji i analizy obrazów powierzchni łopatek oraz pozyskania
i analizy parametrów przejmowania ciepła przez mikrostrukturę łopatek.
2. Opracowanie wyników badania struktury powłoki łopatek oraz badania mikrostruktury
stopu łopatek pod kątem analizy zmian zachodzących w wyniku ich wygrzewania
w coraz wyższych temperaturach.
3. Określenie relacji pomiędzy zmianą barwy a zmianą mikrostruktury łopatek
oraz pomiędzy parametrami przejmowania ciepła a zmianą mikrostruktury łopatek.
4. Opracowanie metodyki wyznaczania progu zdatności łopatek turbiny gazowej,
pozwalającej na rozpoznanie wczesnych faz uszkodzeń łopatek wykonanych ze stopu
EI-867WD.
Dalsze prace badawcze należy prowadzić w kierunku:
1. Opracowania metody ekspertowej ze wspomaganiem komputerowym do oceny
wczesnych faz uszkodzeń łopatek turbiny gazowej z zastosowaniem aplikacji
(np. Matlab).
2. Opracowania metody prognozowania przyszłego stanu zdatności łopatek turbiny gazowej
w procesie eksploatacji, na podstawie znajomości symptomów wczesnych faz ich
uszkodzeń.
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ZAŁĄCZNIK – PROGRAM KOMPUTEROWY DO ANALIZY OBRAZÓW
W APLIKACJI MATLAB
Oprogramowanie do analizy obrazów łopatek
clc
clear all
close all
format compact
%---------- parametry -------------spanWygl=12/256;
degreeWygl=4; % wygladzanie histogramow
indxHistGray=int16(0:1:255)';
indxHistRGB=int16(0:255)';
rgbX={'R','G','B'};
linSpec={'ro', 'g+', 'bx', 'md', 'k.'};
linGrub=1.0;
colSpec={'r', 'g', 'b', 'm', 'k'};
currentFolder = pwd
ObrazyDoAnalizy=cellstr(ls(['.\' '*w.jpg']))
ObrazyDoAnalizyIle=length(ObrazyDoAnalizy);
ObrazyDoAnalizyInd=1:1:ObrazyDoAnalizyIle
for nrObrazuInd =ObrazyDoAnalizyInd
ii=nrObrazuInd
PlikObrazuNazwa =char(ObrazyDoAnalizy(nrObrazuInd ))
lpo=length(PlikObrazuNazwa);
RGB0=imread(PlikObrazuNazwa);
RGBgray0=rgb2gray(RGB0);
[w00,k00,c00]=size(RGB0)
wyc0=[1, 850]
wyc1=[1,400] %
wyc2=[400,850]
wyc3=[200,600]
wyc=wyc3
'wyc=wyc3=[200,600]'
RGB=RGB0(wyc(1):wyc(end),:,:);
[w0,k0,c0]=size(RGB)
RGBgray=RGBgray0(wyc(1):wyc(end),:);
wymRGBgray=size(RGBgray)
figure; subplot(1,2,1); imshow(RGB); title('RGB');subplot(1,2,2); imshow(RGBgray);
title('RGBgray');
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[RGBr, RGBg, RGBb] = imsplit(RGB);
figure("Name",'RGB, RGBr,RGBg,RGBb'); montage({RGB, RGBr,RGBg,RGBb});
title('RGB, RGBr,RGBg,RGBb');
%histogramy obrazu
figure('Name','Histogramy');
subplot(2,2,1);
[LL, R0]= imhist(RGBr);
LLmax=max(LL);
R0LLmax=find(LL==LLmax)-1;
imhist(RGBr);
ax=gca; ax.YLim=[0 LLmax*1.02];
ylabel('R0'); title(['RGBr ', ' (R0max=', num2str(R0LLmax),')']);
subplot(2,2,2);
[LL, R0]= imhist(RGBg);
LLmax=max(LL);
R0LLmax=find(LL==LLmax)-1;
imhist(RGBg);
ax=gca; ax.YLim=[0 LLmax*1.02];
ylabel('R0');
title(['RGBg ', ' (R0max=', num2str(R0LLmax),')']);
subplot(2,2,3);
[LL, R0]= imhist(RGBb);
LLmax=max(LL);
R0LLmax=find(LL==LLmax)-1;
imhist(RGBb);
ax=gca; ax.YLim=[0 LLmax*1.02];
ylabel('R0');
title(['RGBb ', ' (R0max=', num2str(R0LLmax),')']);
subplot(2,2,4);
[LL, R0]= imhist(RGBgray);
LLmax=max(LL);
R0LLmax=find(LL==LLmax)-1;
imhist(RGBgray);
ax=gca;
ax.YLim=[0 LLmax*1.02];
ylabel('R0'); title(['gray ', ' (R0max=', num2str(R0LLmax),')']);

%=================================================================
================
%=== statystyki obrazu w odcieniach szarosci ===
MacObrazuGray = RGBgray;
MacObrazu=RGB;
[wO,kO]=size(MacObrazuGray);
miGray=mean(reshape(MacObrazuGray,wO*kO,1));
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varGray=var(single(reshape(MacObrazuGray,wO*kO,1)));
stdGray=std(single(reshape(MacObrazuGray,wO*kO,1)));
skosGray0=skewness(single(reshape(MacObrazuGray,wO*kO,1)),0);
skosGray1=skewness(single(reshape(MacObrazuGray,wO*kO,1)),1);
kurtozaGray0=kurtosis(single(reshape(MacObrazuGray,wO*kO,1)),0);
kurtozaGray1=kurtosis(single(reshape(MacObrazuGray,wO*kO,1)),1);
ekscesGray0 = kurtozaGray0 - 3;
HistGray = imhist(MacObrazuGray);
[maxR0Gray, ind] = max(HistGray);
NasR0Gray=ind-1;
zsc=zscore(HistGray);
minZSCGray=min(zsc);
HistGrayStdz=zsc-minZSCGray;
[maxR0GrayStdz, ind] = max(HistGrayStdz);
NasR0GrayStdz=ind-1;
HistGrayNorm=HistGray/(wO*kO);
maxR0GrayNorm = max(HistGrayNorm);
% === wygladzanie /smooth histogramow w odcieniach szarosci ===
hst=[indxHistGray HistGray];
HistGrayFiltr = smooth(HistGray,spanWygl,'sgolay',degreeWygl);
for iFiltr=indxHistGray'
if HistGrayFiltr(iFiltr+1)<0
HistGrayFiltr(iFiltr+1)=0;
end
end
[y,v] = max(HistGrayFiltr);
maxR0GrayFiltr = y;
NasR0GrayFiltr =v-1;
HistGrayFiltrNorm = HistGrayFiltr/(wO*kO);
maxR0GrayFiltrNorm = maxR0GrayFiltr/(wO*kO);
zsc=zscore(HistGrayFiltr);
minZSCGrayFiltr=min(zsc);
HistGrayFiltrStdz=zsc-minZSCGrayFiltr;
[y,v] = max(HistGrayFiltrStdz);
maxR0GrayFiltrStdz = y;
NasR0GrayFiltrStdz = v-1 ;
%=== statystyki obrazu RGB ===
for i=1:3
MO=MacObrazu(:,:,i);
MO1=reshape(MO,wO*kO,1);
HistCol(:,i) = imhist(MO);
[maxR0Col(i), ind] = max(HistCol(:,i));
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NasR0Col(i)=ind-1;
miCol(i)=mean(MO1);
varCol(i)=var(single(MO1));
stdCol(i)=std(single(MO1));
skosCol0(i)=skewness(single(MO1));
skosCol1(i)=skewness(single(MO1));
kurtozaCol0(i)=kurtosis(single(MO1));
kurtozaCol1(i)=kurtosis(single(MO1));
ekscesC0(i) = kurtozaCol0(i) - 3;
HistColNorm(:,i)=HistCol(:,i)/(wO*kO);
maxR0ColNorm(i) = max(HistColNorm(:,i));
% ************************************
[maxR0ColNorm(i), ind] = max(HistCol(:,i));
NasR0ColNorm(i)=ind-1;
zsc=zscore(HistCol(:,i));
minZSCcol(i)=min(zsc);
HistColStdz(:,i)=zsc-minZSCcol(i);
[maxR0ColStdz(i), ind] = max(HistColStdz(:,i));
NasR0ColStdz(i)=ind-1;
end
%
rgbX={'R','G','B'};
%=== wygladzanie /smooth histogramow RGB ===
for i=1:3
FiltracjaCol= rgbX(i);
hst=[indxHistRGB HistCol(:,i)];
HistColFiltr(:,i) = smooth(HistCol(:,i),spanWygl,'sgolay',degreeWygl);
for iFiltr=indxHistRGB'
if HistColFiltr(iFiltr+1,i)<0
HistColFiltr(iFiltr+1,i)=0;
end
end
[y,v] = max(HistColFiltr(:,i));
maxR0ColFiltr(i) = y;
NasR0ColFiltr(i) =v-1;
HistColFiltrNorm(:,i) = HistColFiltr(:,i)/(wO*kO);
maxR0ColFiltrNorm(i) = maxR0ColFiltr(i)/(wO*kO);
zsc=zscore(HistColFiltr(:,i));
minZSC=min(zsc);
zsc=zsc-minZSC;
HistColFiltrStdz(:,i)=zsc;
minZSCColFiltr(i)=minZSC;
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[y,v] = max(HistColFiltrStdz(:,i));
maxR0ColFiltrStdz(i) = y;
NasR0ColFiltrStdz(i) = v-1;
end
maxR0ColFiltrStdz
NasR0ColFiltrStdz
miCol(i)=mean(MO1);
varCol(i)=var(single(MO1));
stdCol(i)=std(single(MO1));
skosCol0(i)=skewness(single(MO1));
skosCol1(i)=skewness(single(MO1));
kurtozaCol0(i)=kurtosis(single(MO1));
kurtozaCol1(i)=kurtosis(single(MO1));
ekscesC0(i) = kurtozaCol0(i) - 3;
maxR0GrayFiltrStdz
NasR0GrayFiltrStdz
miGray=mean(reshape(MacObrazuGray,wO*kO,1));
varGray=var(single(reshape(MacObrazuGray,wO*kO,1)));
stdGray=std(single(reshape(MacObrazuGray,wO*kO,1)));
skosGray0=skewness(single(reshape(MacObrazuGray,wO*kO,1)),0);
skosGray1=skewness(single(reshape(MacObrazuGray,wO*kO,1)),1);
kurtozaGray0=kurtosis(single(reshape(MacObrazuGray,wO*kO,1)),0);
kurtozaGray1=kurtosis(single(reshape(MacObrazuGray,wO*kO,1)),1);
ekscesGray0 = kurtozaGray0 - 3;% WP-- eksces
NasR0_gr= NasR0ColFiltrStdz/ NasR0GrayFiltrStdz
maxR0_gr= maxR0ColFiltrStdz/maxR0GrayFiltrStdz

end
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