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etapie posadowienie go na fundamencie. Bramka nośna odpo-
wiadała za podniesienie generatora; jego masa przed operacją 
obrotu określona została na 165 t. Obracanie realizowane było 
za pomocą suwnicy, gdzie obciążenia haka wynosiło ok. 7 t.  
Po  obrocie generatora do pozycji poziomej nastąpiła dalsza 
część montażu nowego uzwojenia, a po jego sfinalizowaniu 
generator osiągnął masę 195 t. Zakończenie operacji polegało 
na przezbrojeniu układu do transportu poziomego, podniesieniu 
generatora, jego przejeździe nad miejsce posadowienia oraz 
opuszczeniu na fundament.

Wykorzystywany do tej pory przez ZRE Katowice układ 
sztywnych cięgien stalowych pozwala na podnoszenie ładun-
ków o masie do 250 t. Konstrukcje do podnoszenia doskonale 
współpracują z układem „push-pull”, który umożliwia przesu-
wanie ładunków o masie dochodzącej nawet do 400 t, przy za-
stosowaniu odpowiedniej podbudowy toru. Nic jednak nie stoi 
na przeszkodzie, aby podnosić bądź przesuwać ładunki o więk-
szych masach. 

W latach 2007 – 2009 w ZRE Katowice rozpoczęto pra-
ce badawcze nad naprawą wirników metodami spawalniczymi. 
Dysponując starym wyzłomowanym wirnikiem z turbiny TK200 
wycięto szereg próbek materiału, na których to z kolei wyko-
nano próby napawania. Próbki zostały pobrane z tarcz wirnika 
w sposób pokazany na rysunku 1, w sposób pozwalający na 
ich zerwanie na płaskiej powierzchni przetopu napoiny. Pozwo-
liło to na wykonanie badań we wszystkich możliwych płasz-
czyznach, co w przypadku napawania na okrągłych tarczach 
byłoby niemożliwe. 

Przeprowadzone badania pozwoliły na wybranie dla okre-
ślonej grupy materiałowe jednej, najlepszej metody napawania. 
Była to metoda napawania łukiem krytym, polegająca na napa-
waniu (spawaniu) materiału drutem pod osłoną proszku będące-
go topnikiem. 

Po wycięciu próbek z tarcz wirnikowych napawano je w taki 
sposób, aby móc wykonać próby zrywania i prób udarnościo-
wych w odpowiednich przekrojach próbki (rys 2).

Takie próby zostały wykonane również na próbkach z ma-
teriałałów stosowanych w energetyce w innych wirnikach. Po 
wykonaniu napoin różnymi materiałami i wykonaniu badań nisz-
czących opracowano technologie napawania wirników turbin 
pozwalającą na bezpieczne napawanie i spawanie uszkodzeń 
powstałych na różnych częściach wirnika. Metoda ta pozwala 
na odtworzenie wirnika na różnych średnicach w celu usunię-
cia wad powstałych wskutek przytarć lub w wyniku pęknięć, jak 
również na odbudowę poszczególnych tarcz wirnikowych z wrę-
bami, uszkodzonych wskutek np. długiej eksploatacji. Badania 
potwierdziły, że odtworzone elementy mają wytrzymałość nawet 
wyższą niż materiał rodzimych tarcz wirnikowych. Aby uzyskać 
takie wyniki konieczne jest zastosowanie nie tylko odpowiednie-
go spoiwa, ale również uzyskanie odpowiedniej jakości spoiny 
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Rys. 1. Sposób pobrania próbek
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całkowicie wolnej od wad. W tym celu zostało zbudowane spe-
cjalne urządzenie pozwalające uniknąć błędów spawalniczych, 
całkowicie zautomatyzowane, w którym wpisuje się tylko para-
metry posuwu (średnice napawania, prędkość liniową spawa-
nia, prądy spawania), a maszyna sama ustawia automatycznie 
pozostałe parametry. Poza tym urządzenie posiada sprzężony 
obrotnik (motoreduktor) z pozycjonowaniem miejsca spawania 
na średnicy wirnika, dlatego możliwe jest ciągłe spawanie wir-
nika bez przerywania procesu, co w znacznym stopniu eliminuje 
błędy wykonania (rys. 3 i 4).

•	 średnica	napawania	(zakres	200	–	3000	mm),
•	 prędkość	spawania	(zakres	15	–	60	cm/min),
•	 zakładka	(zakres	-30	do	+30	mm),
•	 skok	napoiny	(zakres	0	–	50	mm),
•	 prędkość	skoku	(	zakres	5	–	24	cm/min).

Wymienione parametry mają zastosowanie w trzech pro-
gramach, które może wykonać słupowysięgnik. Są nimi progra-
my napawania:
•	 pojedynczego	 okręgu	 (wykorzystywane	 parametry	 –	 pręd-

kość spawania, średnica napawania, zakładka);
•	 po	 linii	 spiralnej	 (wykorzystywane	 parametry	 –	 prędkość	

spawania, średnica spawania, skok napoiny);
•	 z	 przeskokiem	 (wykorzystywane	 parametry	 –	 prędkość	

spawania, średnica oraz wielkość skoku napoiny, prędkość 
skoku).
Wykorzystując opracowaną technologię wykonano na-

pawanie wirnika SP turbiny 13K215 pracującego w Elektrowni 
Prunerov (Czechy). Na powierzchni wirnika uległa uszkodzeniu 
część dławnicy wlotowej, prawdopodobnie wskutek wypadnięcia 
jednego z ciężarków do wyważania wirnika, który przedostał się 
pomiędzy wirnik a dławnicę wewnętrzną powodując zniszczenie 
uszczelnień labiryntowych, głębokie przytarcia wirnika oraz lek-
kie skrzywienie wirnika o wartość 0,28 mm. Aby wykonać na-
prawę stoczono powierzchnię dławnicy o wartość 35 mm w celu 
usunięcia utwardzonej przez przytarcie warstwy. Przy okazji wy-
cięto próbkę z powierzchni wirnika w celu potwierdzenia składu 
chemicznego materiału, jak również zbadania wielkości degra-
dacji materiału. Na podstawie tych parametrów precyzyjnie do-
brano parametry spawania.

Rys. 2. Miejsce pobrania próbek

Rys. 3. Na belce zamontowany jest suport krzyżowy, na którym 
umieszczono głowicę do spawania automatycznego łukiem krytym 

z prostownikiem drutu i podajnikiem topnika

Rys. 4. Panel sterowniczy do ustawiania parametrów napawania 
(skrzynka sterownicza)

Słupowysięgnik sterowany jest automatycznie przez 
skrzynkę sterującą, w której zamontowany jest pulpit z poszcze-
gólnymi parametrami procesu:

Rys. 5. Usunięta powierzchnia 
dławnicy wirnika SP

Rys. 6. W trakcie napawania
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W trakcie napawania nałożono warstwę o 5 mm większą 
w celu uzyskania naddatków na obróbkę mechaniczną, następ-
nie wirnik wystudzono cały czas nim obracając, a następnie 
przebadano. Badania przeprowadzono metodami magnetyczną 
i ultradźwiękową. Badania potwierdziły właściwą jakość napo-
iny. Uzyskano napoinę całkowicie bez wad w najwyższej klasie. 
Następnie zregenerowany wirnik przekazano do obróbki ciepl-
nej. Obróbka cieplna została wykonana na wirniku ustawionym 
pionowo metodą indukcyjną za pomocą wyżarzaki. Po obróbce 
cieplnej wirnik ponownie przebadano magnetycznie oraz ultradź-
więkowo, sprawdzono twardości. W dalszej kolejności wykonano 
obróbkę mechaniczną. Po wykonaniu obróbki zgrubnej ponow-
nie wykonano wszystkie badania nieniszczące. Uzyskując wynik 
pozytywny obrobiono wirnik na gotowo wykonując przy okazji 
modernizację kształtu dławnicy likwidując rowki pomiędzy po-
szczególnymi stopniami uszczelnień (rys. 7). 

Napawanie wykonano w taki sposób, aby nie zmienić 
kształtu wierzchołka tarczy posiadającej osiowe uszczelnienie 
wystające poza obręb tarczy (rys 11). Sposób napawania pozwa-
la na odbudowę tarczy tak, aby szerokość odbudowywanego 
wrębu rozszerzała się ku wierzchołkowi pozwalając na uzyskanie 
odpowiedniej geometrii bez konieczności zmiany profilu wrębu 
lub długotrwałego napawania brzegów odtwarzanej tarczy. 

Rys. 7.  Po obróbce mechanicznej

W 2012 roku podczas remontu turbiny typu 10 CK60 nr 3 
w Elektrowni Jaworzno II przedstawiciele firmy Pro Novum Ka-
towice wykonali badania magnetyczne i ultradźwiękowe wirni-
ka. W trakcie badań stwierdzono pęknięcia na łopatkach A21 
i A23 oraz tarczy wirnika nr 21. Najbardziej prawdopodobną 
przyczyną wystąpienia pęknięć były pojawiające się drgania 
na łopatkach wyłamujące stopkę łopatki i wrąb na tarczy. Pęk-
nięcia na wrębie uniemożliwiają załopatkowanie tego stopnia 
i dalszą jego pracę. Z uwagi na krótki termin remontu zrezygno-
wano z odtworzenia tarczy wirnika. Wirnik pracuje z usuniętym 
stopniem nr 21, lecz zaszła konieczność obniżenia parametrów 
przepływu pary, co wiąże się z pogorszeniem sprawności turbo-
zespołu. Najprawdopodobniej zostanie on zregenerowany po 
sezonie grzewczym w 2013 roku.

W 2012 roku podczas remontów turbin 10 CK 60 o nu-
merach 2 i 3 Pro Novum Katowice przeprowadziło badania 
wirników i również stwierdzono pęknięcia na łopatkach stopni 
A21, A22 i A23. Po rozłopatkowaniu zlokalizowano pęknięcia 
na tarczach wirnika w turbinie numer 1 stopnia A21 (rys. 8), 
a w turbinie numer 2 na stopniach A21, A22 i A23. Tym razem 
podjęto decyzję o odbudowie uszkodzonych tarcz wirniko-
wych. W tym celu usunięto uszkodzone części tarcz i wykona-
no napawanie wraz z odtworzeniem tarcz na poszczególnych 
stopniach.

Rys. 8. Widok pęknięć wrębów na tarczy wirnika

Rys. 9. Usunięta tarcza  
wirnika TG1

Rys. 10. Usunięte tarcze  
wirnika TG2 (przygotowanie  
do badań magnetycznych)

Rys. 11. Sposób napawania bez zmiany wierzchołka tarczy
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Po napawaniu tarcz oraz obróbce zgrubnej wykonano ba-
dania magnetyczne i ultradźwiękowe. Po uzyskaniu pozytyw-
nego wyniku wirniki były wyżarzane w pozycji pionowej. Po ob-
róbce cieplnej tarcze czyszczono kulkami szklanymi i ponownie 
badano magnetycznie i ultradźwiękowo. Dopiero wtedy, gdy uzy-
skano wynik pozytywny wirnik przekazano do obróbki na gotowo 
(rys. 15).

Po załopatkowaniu wirnik poddano obróbce mechanicznej 
łopatek na gotowo i powinno się poddać wirnik operacji wywa-
żania wysokoobrotowego. Z uwagi na zbyt krótki termin remontu 
wirnika z turbiny TG 1 zdecydowano się na doważenie wirnika 
w turbinie (odtwarzany tylko jeden wrąb), jednakże w przypadku 
turbiny nr 2, gdzie odtworzono trzy wręby, wyważono wirnik na 
wyważarce wysokoobrotowo.

W 2012 roku wykonano na zlecenie Alstom Power napra-
wy wirnika 11P68 z Elektrowni Oulu (Finlandia), gdzie usunięte 
zostały wszystkie wręby wirnika WP z powodu występujących 
pęknięć. 

Wręby stoczono wraz z łopatkami bez ich demontażu 
z uwagi na krótki termin naprawy. Wirnik posiada dziewięć tarcz, 
w tym siedem wrębów jest typu młotkowego, a dwa ostatnie 
typu palczastego. Tarcze były napawane, praktycznie wszystkie, 
w tym samym czasie z powodu nagrzewania się wirnika w trak-
cie nakładania poszczególnych warstw. Temperatura, która nie 
może przekroczyć 350oC, uniemożliwia kontynuowanie spawa-
nia na tym samym stopniu, więc spawany jest kolejny i kolejny 
stopień (rys. 18). Unika się w ten sposób zbędnych postojów 
podczas spawania.

Napawanie tarcz wirnikowych jest procesem, który odbywa 
się bez przerwy, co pociąga za sobą podtrzymywanie tempera-
tury spawania przez cały proces. Napawanie tego wirnika trwało 
24 dni, więc najważniejszą rzeczą była niezawodność całego 
urządzenia. 

Po zakończeniu procesu napawania wykonano obróbkę 
cieplną, w pozycji pionowej, metodą mat oporowych. Zaletą mat 
oporowych jest możliwość podziału na wiele sekcji miejsc obrób-
ki tarczy, co pozwala na dokładną kontrolę procesu podgrzewa-
nia i wyżarzania zmniejszając do minimum różnicę temperatur, 
a co za tym idzie – na zminimalizowanie naprężeń podczas tego 
procesu.

Podczas obróbki cieplnej tego wirnika konieczne było uży-
cie aż siedmiu wyżarzarek, aby można było za jednym razem 
wyżarzyć wszystkie tarcze wirnika. Rysunek 19 pokazuje, jak 
skomplikowana jest ta operacja.

Rys. 12. Tarcze A21, A22 i A23 
w trakcie spawania. Widoczny 

żużel osłaniający spoinę

Rys. 13. Napawanie jednej 
tarczy bez rozłopatkowania 

pozostałych stopni

Rys. 14. Obróbka cieplna Rys. 15. Odtworzony wrąb na 
tarczy wirnikowej

Rys. 16. Łopatkowanie wirnika Rys. 17. Usuwanie przedostatniego stopnia wirnika Rys. 18. Napawanie stopnia A9
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Po zakończeniu obróbki cieplnej wykonano obróbkę me-
chaniczną zgrubną, dzięki której można było wykonać badania 
magnetyczne i ultradźwiękowe wszystkich napawanych tarcz 
wirnikowych. Wynik pozytywny umożliwił wykonanie dalszej 
operacji odtwarzania wszystkich wrębów łopatkowych.

Rys. 19. Obróbka cieplna wirnika

Cały proces odbudowy tarcz wirnikowych kończy się do-
kładnymi badaniami potwierdzającymi prawidłowe wykonanie 
odbudowy. Na wirniku z Finlandii, na życzenie klienta fińskie-
go, wykonano również badania niszczące napawając na dwóch 
tarczach większą warstwę napoiny w celu uzyskania próbek do 
badań wytrzymałościowych. Wyniki potwierdziły, że napoina po-
siada lepszą wytrzymałość i udarność niż materiał rodzimy, co 
gwarantuje przywrócenie własności użytkowych wirnika.

Doświadczenia ZRE Katowice wykazały, że naprawa wirników 
jest ostatnim elementem, który pozwala na przedłużanie żywotno-
ści turbin do 350 000 godzin i powyżej, bez konieczności wymiany 
głównych elementów. Pozostałe elementy można poddać proceso-
wi rewitalizacji, odtwarzającej pierwotną strukturę i żądaną geome-
trię. Równocześnie pozwala na ich modernizację poprzez zmianę 
geometrii i konstrukcji wirników oraz kierownic, umożliwiając zasto-
sowanie na przykład zmodernizowanych łopatek.

Opracowana i wdrożona technologia regeneracji wirników 
(odtworzenie nawet wszystkich tarcz wirnikowych) jest uzupeł-
nieniem wcześniejszych technologii wydłużania żywotności tur-
bin parowych, takich jak rewitalizacja korpusów czy odtworzenie 
tarcz wirnikowych. Możemy śmiało stwierdzić, że obecnie ZRE 
Katowice posiada komplet potrzebnych narzędzi i technologii, 
aby skutecznie ingerować we wszystkie istotne części turbiny 
wydłużając ich żywotność, zgodnie z potrzebami energetyki, po-
wyżej 350 000 godzin pracy.

Rys. 20. Obróbka mechaniczna

Rys. 21. Widoczne głębokie wżery na wrębie tarczy A 18.  
Proces napawania

Tuż po odbudowie tarcz i wrębów wirnika 11P68 El. Oulu 
odtworzono jeszcze jedną tarczę wirnika 13UP55 z El. Łódź, na 
której po rozłopatkowaniu kilku stopni stwierdzono bardzo głębo-
kie wżery dyskwalifikujące stopień A18 do dalszej eksploatacji.

Po wykonaniu napawania 
wykonano obróbkę cieplną, rów-
nież w pozycji pionowej, a po 
obróbce cieplnej wykonano ob-
róbkę mechaniczną zgrubną i na 
gotowo (rys. 23). 

Rys. 22. Obróbka 
cieplna wirnika 13UP55

Rys. 23. Obróbka mechaniczna zgrubna i na gotowo


