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dr hab. inż. Zbigniew Mirski
– przewodniczący, Politechnika Wrocławska
Joanna Guga
– sekretarz, Politechnika Wrocławska
mgr inż. Marek Bryś
– CASTOLIN, Gliwice
dr inż. Hubert Drzeniek
– EUROMAT, Wrocław
mgr inż. Eugeniusz Frąckowiak
– Delphi, Ostrów Wielkopolski
mgr inż. Tadeusz Kuzio
– Instytut Spawalnictwa, Gliwice
mgr inż. Andrzej Marciniak
– MBO HUTMEN, Wrocław
dr inż. Jan Nadwyczawski
– ALFA, Wrocław
inż. Mirosław Nowak
– TECHNIKA SPAWALNICZA, Poznań
mgr inż. Andrzej Woźniacki
– OW SIMP, Wrocław
Pracownicy Zakładu Spawalnictwa ITMiA,
Politechnika Wrocławska

Szanowni Państwo,
jak zapowiedziałem na 1. Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej pod hasłem „Postęp w technologiach lutowania” 2004, spotykamy się
ponownie po trzech latach we Wrocławiu. Monotematyczna Konferencja Lutownicza należy do największych Konferencji w Polsce z zakresu spajania materiałów. Świadczy to
o znaczącej i rosnącej pozycji technologii lutowania w krajowym przemyśle. Nasza Konferencja została zorganizowana głównie przez Dolnośląską Sekcję Spawalniczą SIMP, przy współudziale Zakładu
Spawalnictwa Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej oraz Wydziału
Mechanicznego PWr.
Szanowni Państwo! Konferencja Lutownicza skierowana jest przede wszystkim w stronę
rodzimego przemysłu, do techników, inżynierów i pracowników mających kontakt z technologiami
lutowania. Spotkanie nasze jest szansą dla wymiany doświadczeń, nawiązania kontaktów i dalszego
rozwoju technik lutowania w Polsce.
Nasza Konferencja Lutownicza spotyka się z jeszcze większym zainteresowaniem aniżeli trzy
lata temu. Świadczy o tym większa ilość artykułów autorów – inżynierów z przemysłu i większa
liczba uczestników Konferencji.
W tym roku gościmy we Wrocławiu znakomitych gości zagranicznych, a także z rodzimych
Uczelni, Instytutów Badawczych i z przemysłu oraz znane Firmy zagraniczne i krajowe związane
z lutowaniem. Niektóre z przedstawianych zagadnień były już w tym roku prezentowane na światowym spotkaniu, 8. Międzynarodowym Kolokwium p.n. „Lutowanie twarde i wysokotemperaturowe
oraz zgrzewanie dyfuzyjne” w Aachen, w dniach 19–21 czerwca 2007 roku (patrz sprawozdanie
z kolokwium). To również świadczy o randze naszej Konferencji.
Lutowanie materiałów jest technologią, która pozwala na łączenie ze sobą bardzo różnorodnych materiałów, nawet takich, których nie można połączyć innymi metodami. Rozwój technik
lutowania nastąpił nie tylko w obszarze nowych materiałów lutowniczych, innowacyjnych urządzeń,
ale również w obszarze technik hybrydowych (zintegrowanych), wykorzystujących łuk elektryczny,
plazmę i promień lasera. Widoczny jest znaczący postęp w obszarze lutowania ogniw paliwowych
(SOFC, Brennstoffzelle) oraz olbrzymie perspektywy w dziedzinie mikro- i nanotechnologii.
Dziękuję Państwu za zainteresowanie i przybycie na Konferencję. Życzę Państwu owocnych
obrad i kontaktów, a także przyjemnego pobytu we Wrocławiu.
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji
dr hab. inż. Zbigniew Mirski

Konferencja sponsorowana jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Pana Dziekana Wydziału
Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej i odbywa się pod patronatem Komitetu Budowy Maszyn Polskiej
Akademii Nauk. Program Konferencji jest włączony w obchody Wrocławskich Dni Nauki i Techniki.
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Prof. dr hab. inż. Edward Chlebus
Dyrektor Instytutu
(Bud. B-4, p. 2.22, tel. 071 320-2705, 071 322-7037, 071 320 20-46, fax 3280670, e-mail: edward.chlebus@pwr.wroc.pl)
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Gronostajski
Z-ca dyrektora ds. nauki i współpracy z przemysłem
(Bud. B-4, p. 2.24, tel. 071 320-2705, 071 320 2173, e-mail: zbigniew.gronostajski@pwr.wroc.pl)
Dr inż. Mirosław Pigiel
Z-ca dyrektora ds. dydaktyki
(Bud. B-1, p. 104, tel. 071 320 36-96, 071 320-2003, e-mail: miroslaw.pigiel@pwr.wroc.pl)
Mgr inż. Adam Adamiak
Z-ca dyrektora ds. administracyjnych
(Bud. B-4, p. 2.21, tel. 071 320-2709, e-mail: adam.adamiak@pwr.wroc.pl)
Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji powstał w roku 1963 z trzech katedr: Obróbki Metali, Odlewnictwa oraz Technologii Metali. Jest on zlokalizowany w budynkach B-4 i B-9 położonych przy ul. I. Łukasiewicza 3/5 i 7/9 oraz w budynku B-1
przy ul. M. Smoluchowskiego 25. W Instytucie jest zatrudnionych ponad 150 osób, z których połowa to pracownicy
naukowo-dydaktyczni (w tym 8 profesorów tytularnych, 10 doktorów habilitowanych, w tym 5 na stanowiskach profesorów nadzwyczajnych oraz 62 doktorów). Ponadto w Instytucie realizuje prace doktorskie ponad 50 doktorantów.
W skład Instytutu wchodzi sześć zakładów naukowo-dydaktycznych:
• Odlewnictwa i Automatyzacji (Z-1) – kier. dr hab. inż. Kazimierz Granat (bud. B-1, p. 101, tel. 071 320-2996,
e-mail: kazimierz.granat@pwr.wroc.pl).
•

Spawalnictwa (Z-2) – kier. dr hab. inż. Andrzej Ambroziak, prof. nadzw. PWr (bud. B-9, p. 505, tel. 071 320-2735, 071 320-2488),
071 320-2148, e-mail: andrzej.ambroziak@pwr.wroc.pl).

•

Inżynierii Procesów Kształtowania Plastycznego (Z-3) – kier. prof. dr hab. inż. Zbigniew Gronostajski (bud. B-9, p. 305,
tel. 071 320-2705, 071 320-2173, e-mail: zbigniew.gronostajski@pwr.wroc.pl),

•

Obróbki Wiórowej, Ściernej i Erozyjnej i Metrologii (Z-4) – kier. dr hab. inż. Piotr Cichosz, prof. nadzw. PWr (bud. B-4, p. 3.4,
tel. 071 320-2157, e-mail: plotr.cichosz@pwr.wroc.pl).

•

Mechatroniki, Automatyzacji i Organizacji Produkcji (Z-5) – kier. prof. dr hab. inż. Edward Chlebus (bud. B-4, p. 2.24,
tel. 071 320 2705, p. 3.21, tel. 071 320-2046, e-mail: edward.chlebus@pwr.wroc.pl).

•

Obrabiarek i Systemów Mechatronicznych (Z-6) – kier. prof. dr hab. inż. Józef Krzyżanowski (bud. B-4, p. 2.18, tel. 071 320-2177,
e-mail: jozef.krzyzanowski@pwr.wroc.pl).

Ponadto w Instytucie są takie jednostki organizacyjne jak:
•

Laboratorium Tworzyw Sztucznych – kier. dr hab. inż. Jacek Kaczmar, prof. nadzw. PWr (bud. B-9, p. 603, tel. 320-2758,
e-mail: jacek. kaczrnar@pwr.wroc.pl).

•

autoryzowane Laboratorium Środowiskowe Badań Nieniszczących – kier. dr inż. Leszek Sozański (bud. B-9, p. 506, tel. 320-3778,
e-mail:leslaw.sozanski@pwr.wroc.pl).

•

autoryzowane Środowiskowe Laboratorium Projektowania w Systemie CATIA – kier. dr inż. Wojciech Modrzycki (bud. B-4, p. 3.26,
tel. 071 320-2061, e-mail: wojciech.modrzycki@pwr.wroc.pl).

•

Laboratorium Podstaw Automatyzacji – kier. prof. dr hab. inż. Tadeusz Mikulczyński (bud. B-1, p. 102, tel. 0 71 320-2722,
e-mail: tadeusz. mikuIczynski@pwr.wroc.pl).

•

Centrum Zaawansowanych Systemów Produkcyjnych CAMT (Center for Advanced Manufacturing Technologies) – kier. prof. dr hab. inż.
Edward Chlebus (bud. B-4, p. 2.24, tel. 071 320 2705, p. 3.21, tel. 071 320-2046, e-mail: edward.chlebus@pwr.wroc.pl).

•

autoryzowane Centrum Szkoleniowe AutoCAD – kier. prof. dr hab. inż. Edward Chlebus (bud. B-4, p. 2.24, tel. 071 320 2705, p. 3.21,
tel. 071 320-2046, e-mail: edward.chlebus@pwr.wroc.pl).

•

autoryzowane Laboratorium Sieciowych Systemów Komunikacyjnych (PROFIBUS Competence Centre) – kier. dr inż. Jacek Reiner
(bud. B-4, p. 3.12, tel. 320-2891, e-mail: jacek.reiner@pwrwroc.pl).

•

Laboratorium Reverse Engineering – kier. dr inż. Bogdan Dybała (bud. B-4, p. 1.24, tel. 071 320 2840,e-mail: bogdan,dybala@pwr.wroc.pl).

Działalność dydaktyczna Instytutu
Instytut kształci studentów w dziedzinie szeroko pojętych technik wytwarzania i montażu, a także zagadnień projektowania konstrukcyjno-technologicznego, sterowania i automatyzacji, organizacji i zarządzania produkcji oraz zapewnienia jakości. Są to studenci zarówno z Wydziału
Mechanicznego jak i Mechaniczno-Energetycznego, Informatyki i Zarządzania, Elektroniki, Inżynierii Środowiska oraz Podstawowych Problemów Techniki. Wykłady, seminaria, ćwiczenia projektowe i laboratoryjne oraz prace przejściowe i dyplomowe prowadzone są dla kierunków
studiów: Mechanika i Budowa Maszyn (MiBM), Automatyka i Robotyka (AiR), Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP) oraz Transport. Na kierunku MiBM Instytut prowadzi specjalność Procesy, Maszyny i Systemy Produkcyjne (PMiSP) z dwoma obszarami dyplomowania: Inżynieria
Procesów Obróbki Ubytkowej oraz Inżynieria Procesów Obróbki Bezubytkowej, na kierunku AiR specjalność Systemy Produkcyjne (SP), a na
kierunku ZIP dwie specjalności: Zarządzanie Systemami Produkcyjnymi (ZSP) i Zarządzanie Jakością (ZJ). na kierunku Transport Bezpieczeństwo i Inżynieria Napraw Środków Transportu.
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Instytut dysponuje nowoczesnymi laboratoriami dydaktycznymi z zakresu: zastosowań systemów komputerowych w projektowaniu konstrukcyjno-technologicznym wyrobów, systemów do modelowania i symulacji zarówno procesów wytwórczych jak i maszyn i urządzeń oraz
całych instalacji produkcyjnych, sterowania i automatyzacji, sieciowych systemów komunikacyjnych, obrabiarek CNC, robotów przemysłowych, urządzeń do pomiarów oraz badań elementów i zespołów maszyn, systemów wizyjnych, a także organizacji i zarządzania produkcją.
Prowadzimy także studia podyplomowe, np. dla uzyskania tytułu zawodowego Eurospawalnika. W Instytucie prowadzone są także szkolenia
i kursy w zakresie systemów wspomagania komputerowego CAD/CAM (AutoCAD, ProEngineer, CATIA), programowania obrabiarek sterowanych numerycznie, a także wykonywania aplikacji i serwisowania układów sterowania CNC i napędów obrabiarek. Prowadzone są również
szkolenia dla pracowników przemysłu w zakresie przemysłowych sieciowych systemów komunikacyjnych (PROFIBUS, Interbus, Industrial
Ethernet), budowy rozproszonych układów sterowania oraz zasad aplikacji sterowników PLC.

Działalność naukowo-badawcza Zakładów
W zakresie technologii odlewniczych realizowane prace badawcze i wdrożeniowe obejmują: technologię form odlewniczych, pomiary
właściwości mas formierskich i rdzeniowych, inżynierię stopów odlewniczych oraz mechanizację i automatyzację procesów odlewniczych. Na
zlecenie przemysłu prowadzone są m.in. prace obejmujące badania składu chemicznego różnego rodzaju stopów z wykorzystaniem analizatora
spektralnego, opracowywanie procesów odlewniczych, projektowanie maszyn i urządzeń odlewniczych, zagospodarowanie i utylizację odpadów.
Realizowane w Instytucie prace w zakresie technologii spawalniczych to nie tylko zagadnienia takie jak spawanie, zgrzewanie i lutowanie
w łączeniu metali, ale także klejenie, nanoszenie warstwo specjalnych właściwościach oraz nowe materiały dodatkowe do lutowania i napawania,
a także regeneracji i uszlachetniania powierzchni.
Problemy badawcze z zakresu technologii obróbki plastycznej dotyczą komputerowo wspomaganego projektowania procesów obróbki
plastycznej, wytwarzania wyrobów ze spieków i kompozytów, konstrukcji przyrządów i urządzeń do cięcia plastycznego prętów i rur, a także badań
oraz modelowania zjawisk przebiegu procesów w szerokim zakresie zmian temperatur i prędkości odkształcania podczas plastycznego kształtowania materiałów. Prowadzone prace obejmują m.in. zastosowanie metody elementów skończonych w modelowaniu procesów obróbki plastycznej,
których celem jest poprawa efektów technologicznych uzyskiwanych w tych procesach.
W obszarze technologii obróbki ubytkowej realizowane są prace w zakresie procesów obróbki skrawaniem i obróbki erozyjnej, które
koncentrują się w pięciu głównych obszarach: badaniu zjawisk fizykalnych towarzyszących oddzielaniu materiału, inżynierii powierzchni wytwarzanych wyrobów, narzędziach i systemach narzędziowych, niekonwencjonalnych metodach obróbki materiałów trudnoobrabialnych oraz
optymalizacji warunków obróbki.
Natomiast prace dotyczące projektowania i badań maszyn technologicznych oraz systemów wytwórczych obejmują obliczenia oraz badania własności dynamicznych i cieplnych obrabiarek i ich zespołów, zautomatyzowane obrabiarki i centra obróbkowe, systemy sterowania PLC i CNC,
nadzorowanie i diagnostykę maszyn i procesów wytwórczych, a także automatyzację i robotyzację procesów montażu. Ponadto realizowane są prace
w zakresie rozwoju i wdrażania systemów komputerowo wspomaganego projektowania (CAD), wytwarzania (CAM), zapewnienia jakości (CAQ), zintegrowanego wytwarzania (CIM), organizacji, zarządzania i sterowania procesów produkcyjnych (ERP/MRP/PPC/SFC), a także modelowania i symulacji
procesów i systemów wytwórczych. Przykładem tego rodzaju prac są wdrożone w kilku przedsiębiorstwach systemy komputerowo wspomaganego
projektowania konstrukcyjno-technologicznego, czy też wykonane analizy i projekty rozmieszczenia stanowisk na wydziałach produkcyjnych (Layout)
z wykorzystaniem komputerowej symulacji przepływu materiałów, stopnia wykorzystania środków transportowych itp. Ponadto prowadzi się prace
rozwojowe nad budową nowych, otwartych układów sterowania, rozwiązań typu Embedded Systems oraz prace wdrożeniowe sterowników PLC,
CNC, IPC do różnego rodzaju maszyn i urządzeń.
W ostatnim okresie Instytut wzbogacił się m.in. o unikalny zestaw aparatury do zobrazowania 3D różnego rodzaju obiektów w wirtualnej
rzeczywistości (Virtual Reality) oraz skaner do pomiarów geometrycznych przedmiotów.
Nowym obszarem działalności Instytutu są prace badawcze prowadzone nad rozwojem zastosowań systemów wizyjnych w różnych
dziedzinach wytwarzania wyrobów (np. kontrola jakości, nadzorowanie procesów montażu itp.).
W dziedzinie metrologii mechanicznej prowadzone są natomiast prace dotyczące projektowania procesów i oprzyrządowania do pomiarów oraz komputeryzacji procesów metrologicznych, a także pomiarów i badań różnego rodzaju przedmiotów i wyrobów.

Działalność naukowo-badawcza Laboratoriów
Środowiskowe Laboratorium Badań Nieniszczących zajmuje się zastosowaniem defektoskopii ultradźwiękowej i specjalnych technik pomiarowych do badania metalowych elementów niejednorodnych.
Laboratorium Tworzyw Sztucznych prowadzi działalność w zakresie technologii wytwarzania elementów maszyn z tworzyw sztucznych na
drodze wtryskiwania, termoformowania i prasowania. Ponadto prowadzone są badania nad wytwarzaniem elementów z materiałów kompozytowych umacnianych włóknami metalowymi i ceramicznymi.
Laboratorium Podstaw Automatyzacji zajmuje się zagadnieniami automatyzacji procesów odlewniczych oraz projektowaniem i badaniami
urządzeń odlewniczych.
Na szczególną uwagę zasługuje realizowana w Instytucie działalność w zakresie szybkiego wykonywania modeli oraz prototypów
wyrobów i narzędzi z zastosowaniem technologii szybkiego prototypowania RP/RT (Rapid Prototyping/Rapid Tooling). Do tego celu służą m.
in. systemy komputerowe, skanery laserowe, maszyna steroeolitograficzna i inne urządzenia. Dzięki zastosowaniu tej technologii możliwe jest
szybkie uzyskanie modeli i prototypów wyrobów, a także wytwarzanie krótkich serii wyrobów. W ciągu ostatnich kilku lat w Instytucie w technologii RP/RT zostało wykonanych ponad 200 różnego rodzaju modeli i prototypów na zlecenie przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych.

Współpraca Instytutu z zagranicą
Od początków swego powstania Instytut prowadzi ożywioną współpracę zagraniczną. Umowy międzyrządowe umożliwiały współpracę
i wymianę doświadczeń z politechnikami w Kijowie, Mińsku, Dreźnie, Magdeburgu, Pradze, Miskolcu, Sofii, Tbilisi i Brnie. Współpraca z tymi partnerami jest kontynuowana do dnia dzisiejszego i wychodzi już poza, typową w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, wymianę doświadczeń
i wzajemnych seminariów. W ramach rozwijającej się w ostatnich latach działalności integracyjnej krajów Unii Europejskiej ci tradycyjni partnerzy
współpracują dzisiaj z Instytutem w ramach wielu projektów badawczych prowadzonych wspólnie z uniwersytetami zachodniej Europy. Najbardziej owocna współpraca z uczelniami tego obszaru ma miejsce z uniwersytetami w Stuttgarcie, Monachium, Berlinie, Bochum, Wiedniu, Bernie,
Leuven, Londynie, Sztokholmie, Clausthal, Glasgow, Goeteborgu, Kopenhadze, Skopje, Taejon i Changwon (Korea Pd.). Najbardziej dynamicznie
rozwijała się i nadal rozwija współpraca z zagranicznymi uniwersytetami w ramach europejskich programów badawczych I edukacyjnych TEMPUS,
COPERNICUS, PHARE, TESSA i LEONARDO, a ostatnio także w 5. i 6. Programie Ramowym UE.
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Lutospawanie MIG/MAG blach ocynkowanych
i przykłady trudno spawalnych układów
materiałowych
MIG/MAG Braze Welding – galvanized steel
sheets and examples of difficult to weld
material sets
Streszczenie

Abstract

Przedstawiono zastosowanie technologii lutospawania łukowego MIG/MAG na przykładach łączenia stalowych blach
ocynkowanych, wysokostopowych i trudno spawalnych układów materiałowych, np. stal C45–żeliwo ZL-250. Przedstawiono
wyniki badań metalograficznych makro- i mikroskopowych oraz
własności wytrzymałościowych otrzymanych połączeń. Wskazano na problemy występujące podczas lutospawania, ale i szereg
korzyści związanych ze stosowania tej technologii. Zwrócono
uwagę, że dla pewnych układów materiałowych lutospawanie jest
jedyną spawalniczą metodą łączenia dającą zadowalające wyniki.

It has been presented MIG/MAG braze welding technology
on the basis of joining of galvanized and high – alloy steel sheets and difficult to weld material sets, e.g. joining of C45 steel
– cast iron ZL-250. It has been presented macro and micro metallographic examination and mechanical properties of several
joints. The problems occurring in MIG/MAG braze welding and
benefits connected with using of this technology have been indicated. It has been shown that MIG/MAG braze welding is only
one of the satisfactory welding method for joining of several
material sets.

Wstęp
Coraz wyższe wymagania użytkowe stawiane gotowym
produktom przez konkurencję rynkową spowodowały duże zainteresowanie, trwalszymi w stosunku do zwykłych, blachami
ocynkowanymi i aluminiowanymi oraz cienkimi blachami ze stali
nierdzewnej m.in. w przemyśle: samochodowym (elementy nadwozi samochodów), elektromaszynowym (instalacje wentylacyjne,
urządzenia klimatyzacyjne i chłodnicze), okrętowym i spożywczym
(zbiorniki, kontenery), sprzęt gospodarstwa domowego, przemysł
meblarski, budownictwo (pokrycia dachów i elewacji, instalacje
wodne) itd. Korzystanie z tych materiałów wymaga zastosowania wydajnych metod łączenia, które zapewniałyby jednocześnie
odpowiednią jakość połączeń, przy zachowaniu pierwotnych
właściwości antykorozyjnych materiału podstawowego. Zastosowanie tradycyjnych metod spawania łukowego do łączenia blach
pokrytych cynkiem stwarza wiele trudności ze względu na intensywne parowanie cynku (temperatura wrzenia 906oC). Powstające
w trakcie spawania pary i tlenki tego metalu prowadzą do tworzenia
się w złączu spawanym por i pustek gazowych, pęknięć, braków
przetopu i przyklejeń, łuk jarzy się niestabilnie, a spawany element
traci swoje pierwotne właściwości antykorozyjne.
W przemyśle maszynowym, w technologii produkcji wraz
z nasilającą się konkurencją cenową na rynku, zauważyć można

Mgr inż. Maciej Różański, dr inż. Wojciech Gawrysiuk – Instytut Spawalnictwa.

tendencję do stosowania na elementy maszyn materiałów stosunkowo tanich, wysokowytrzymałych i odpornych na zużycie ścierne,
np. odlewane elementy żeliwne w połączeniu z elementami wykonanymi ze stali o podwyższonej zawartości węgla. Niestety materiały te często, ze względu na swój skład chemiczny i strukturę,
są materiałami całkowicie niespawalnymi lub ich spawalność jest
ograniczona. Łączenie niespawalnych lub trudno spawalnych układów materiałowych, stosowanych na różnego rodzaju podzespoły
pomp, przekładni czy sprzęgieł, tradycyjnymi metodami spawania
łukowego, wiąże się z przeprowadzeniem szeregu kosztownych
i czasochłonnych zabiegów cieplnych, takich jak: podgrzewanie
wstępne przed spawaniem i obróbką cieplną po spawaniu a czasami jest wręcz niemożliwe.
Alternatywą dla tego procesu, zarówno w przypadku łączenia elementów wykonanych z materiałów trudno spawalnych jak
i łączenia blach z pokryciami ochronnymi jest lutospawanie łukowe
metodą MIG/MAG, które charakteryzuje się [1÷4]:
• niewielką ilością dostarczonego ciepła i ograniczonym wpływem na strukturę strefy wpływu ciepła w złączu,
• możliwością łączenia materiałów o różnych właściwościach
fizykochemicznych,
• możliwością łączenia materiałów trudno spawalnych (np. żeliw,
stali wysokowęglowych),
• zachowaniem pierwotnej powłoki antykorozyjnej materiału
podstawowego w strefie łączenia w przypadkach lutospawania
blach stalowych z powłokami,
• minimalną ilością rozprysków,
• możliwością łatwej mechanizacji i automatyzacji procesu,
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• łatwą obróbką mechaniczną spoin,
• znacznie mniejszą, niż przy spawaniu, ilością szkodliwych dymów i par, zwłaszcza podczas łączenia blach ocynkowanych,
• poprawą warunków pracy spawacza.
Termin lutospawanie wynika ze skojarzenia dwóch procesów
spajania: lutowania twardego i spawania. „Spawanie”, ponieważ
proces realizowany jest z wykorzystaniem urządzeń spawalniczych
i ma podobny przebieg. „Lutowanie”, ponieważ temperatura topnienia spoiwa jest o ok. 400÷500°C niższa od temperatury topnienia
łączonego materiału, a złącze powstaje w wyniku zwilżenia i wzajemnej dyfuzji ciekłego lutu i materiału podstawowego. Uzyskuje
się złącze bez przetopienia krawędzi materiału łączonego.

Materiały dodatkowe do lutospawania
Jako materiał dodatkowy do lutospawania metodą MIG/MAG
stosuje się spoiwa na bazie miedzi. Najczęściej są to druty lite
i proszkowe typu: CuSi3; CuSi3Mn1; CuSi2Mn1; CuSn10SiMn
do łączenia blach ocynkowanych oraz CuAl8 do łączenia blach
aluminiowanych.
Z uwagi na niezbyt wysoką sztywność ww. drutów zaleca się
wyposażenie urządzeń do lutospawania w czterorolkowe podajniki o półokrągłych rowkach rolek prowadzących, dostosowanych
do średnicy drutu oraz zastosowanie w systemie podawania
drutu wkładek teflonowych lub wykonanych z materiałów grafitowych [9].

Jako gaz osłonowy w procesach lutospawania MIG/MAG
stosuje się przede wszystkim argon (I1 wg PN-EN 439), a także
następujące mieszanki: Ar + (1÷3)% CO2 (M12 wg PN-EN 439),
Ar + 1% O2 (M13 wg PN-EN 439) [4, 10, 11]. Stosowanie mieszanek, jako gazu osłonowego, obniża napięcie powierzchniowe
jeziorka spawalniczego przez co poprawiają się warunki zwilżania
i rozpływania stopionego spoiwa na materiale podstawowym.
Zwiększa się też stabilność łuku i następuje poprawa wyglądu lica
spoiny oraz zmniejsza się ilość rozprysków.

Łączenie elementów
ze stali niestopowej ocynkowanej
Pokrycie elementów ze stali niestopowej warstwą cynku zapewnia dobrą (do temp. ok. 60°C) odporność na korozję ogólną
i elektrochemiczną. Cynk stanowi tzw. powłokę anodową i nawet
a)

b)

Rys. 1. Widok złącza doczołowego blach ze stali ocynkowanej o grubości
1,5 mm od strony a – lica, b – grani, lutospawanie zrobotyzowane prądem
stałym w osłonie argonu

Rys. 2. Złącze ze stali niestopowej ocynkowanej o grubości 1,5 mm – lutospawanie zrobotyzowane prądem pulsującym drutem proszkowym CuSi3MnAl
w osłonie Ar. Makrostruktura (pow. 5x) oraz twardość i mikrostruktury (pow. 200x) w poszczególnych strefach złącza: a – drobnoziarnista ferrytyczna;
b – ferryt + bainit, c – strefa przejścia; d – brązu krzemowego
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w przypadku uszkodzenia jego warstwy na szerokości 1÷2 mm
zapewniona jest dalsza skuteczna ochrona przed szkodliwym działaniem powietrza oraz zawartej w nim wilgoci i zanieczyszczeń [5].
Ponadto ze względu na stosunkowo niską cenę i dobre własności
mechaniczne powłoki cynkowej, blachy stalowe galwanizowane
cynkiem znajdują coraz szersze zastosowanie w wielu gałęziach
przemysłu. Łączenie elementów z powłoką cynkową nastręcza
jednak wiele problemów przy zastosowaniu tradycyjnych metod
spawania, dlatego też, coraz większym uznaniem wśród producentów wytwarzających konstrukcje z blach ocynkowanych, cieszy się
technologia lutospawania metodą MIG/MAG. Jako spoiwo stosuje
się druty elektrodowe na bazie miedzi z dodatkiem krzemu i manganu. Temperatura topnienia spoiw CuSi3 i CuSiMnAl nie przekracza
1050oC. Podczas lutospawania blach ocynkowanych topiący się
cynk z obszaru łączonych elementów częściowo wyparowuje,
a niewielka jego część przechodzi do ciekłego lutu. Z uwagi na bardzo dobrą zwilżalność stali niestopowej ocynkowanej przez spoiwa
miedziane, uzyskuje się płaską i szeroką lutospoinę z ograniczoną
ilością lub całkowitym brakiem rozprysków (rys. 1, 2).
Wytrzymałość na rozciąganie Rm złączy lutospawanych ze stali
ocynkowanej mieści się w zakresie od 350÷450 MPa. W złączach
lutospawanych ze stali niestopowej ocynkowanej, można zaobserwować stosunkowo niewielki wzrost twardości i mało znaczące
zmiany strukturalne w SWC (HAZ) (rys. 2). Technologia lutospawania jest bardzo szeroko stosowana przez koncerny samochodowe,

gdzie blacha ocynkowana galwanicznie ze stali niestopowej jest
podstawowym materiałem konstrukcyjnym. Technologię lutospawania metodą MIG/MAG stosuje m.in.: Volkswagen, Opel, BMW,
Audi, Pontiac itd.

Łączenie cienkościennych blach
ze stali nierdzewnej
Zastosowanie technologii lutospawania do łączenia elementów ze stali nierdzewnej wynika przede wszystkich z możliwości
łączenia elementów cienkościennych, nawet do 0,2 mm i większej
wydajności lutospawania łukowego MIG/MAG (zbliżonego do spa-

Rys. 3. Widok złącza doczołowego blach ze stali nierdzewnej X10CrNi18-8
o grubości 1,0 mm od strony a – lica b – grani, lutospawanie zrobotyzowane prądem pulsującym w osłonie argonu

Rys. 4. Złącze ze stali nierdzewnej X10CrNi18-8 o grubości 1,5 mm – lutospawanie zrobotyzowane prądem pulsującym drutem CuSi3 w osłonie Ar.
Makrostruktura (pow. 5x) oraz twardość i mikrostruktury (pow. 200x) w poszczególnych strefach złącza: a – austenit; b – austenit, c – strefa przejścia;
d – lutospoina
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wania łukowego MIG/MAG) w stosunku do tradycyjnych procesów
lutowania. Równie ważnym czynnikiem przemawiającym za stosowaniem opisywanej technologii łączenia jest estetyka wykonania
połączeń, ograniczona ilość rozprysków oraz znacznie mniejsze
odkształcenia elementów w porównaniu do spawania metodą
MIG/MAG. Ponadto jest możliwe łączenie elementów wykonanych
z różnych materiałów: stali nierdzewnej ze stalą niestopową, stali
nierdzewnej z miedzią, z aluminium itd. Przykłady lutospawanych
cienkościennych elementów ze stali nierdzewnej X10CrNi18-8
przedstawiono na rysunku 3.
Złącza lutospawane ze stali nierdzewnej charakteryzują się
stosunkowo wysokim i wąskim licem (rys. 3, 4). Kształt lutospoiny
w złączu ze stali nierdzewnej uwarunkowany jest mniejszą zwilżalnością wynikającą z obecności trwałych tlenków chromu na powierzchni stali nierdzewnej oraz mniejszą przewodnością cieplną
stali nierdzewnej.
Niewielki wzrost twardości w SWC w złączach lutospawanych
ze stali nierdzewnej, podobnie jak w przypadku blach stalowych
cynkowanych, wynika ze specyfiki procesu lutospawania, charakteryzującego się niewielką ilością wprowadzanego ciepła i ograniczonym wpływem na zmiany w strukturze SWC (rys. 4).
Wytrzymałość połączeń lutospawanych wykonanych spoiwami typu CuSi3Mn ze stali nierdzewnej wynosi od 270 MPa do
350 MPa.

Łączenie odlewu żeliwnego ZL-250
z elementami ze stali konstrukcyjnej
do ulepszania cieplnego C45
Technologia lutospawania jako jedyna metoda spawalnicza
znalazła zastosowanie do trwałego połączenia odlewów żeliwnych
wykonanych z żeliwa szarego ZL-250 z tulejami wykonanymi ze
stali maszynowej C45 w stanie ulepszonym cieplnie (rys. 5).
Własności fizykochemiczne ww. układu materiałowego stwarzają szereg trudności podczas ich spawania. Stal C45 z której

Rys. 5. Składanie elementów odlew żeliwny – tuleja ze stali C45 – po lewej;
gotowy podzespół po lutospawaniu – po prawej

wykonano tuleję, powszechnie uważana jest za materiał trudnospawalny ze względu na wysoką wartość równoważnika węgla
będącego przyczyną podhartowania w SWC materiału podstawowego, a w konsekwencji pęknięć w tej strefie. Z kolei wysokie podgrzewanie wstępne przed spawaniem, które mogłoby zapobiegać
pęknięciom, zniweczyłoby korzystny efekt wcześniejszej obróbki
cieplnej tulei.
Spawanie odlewu żeliwnego możliwe jest jedynie z wysokim
podgrzewaniem wstępnym (ok. 700°C), które w przypadku ww.
układu materiałowego nie jest dopuszczalnego z uwagi na stan
po obróbce cieplnej tulei stalowej. Spawanie bez podgrzewania
prowadzi do powstawania twardych i kruchych struktur ledeburytyczno-martenzytycznych, znacznych naprężeń w SWC i w
konsekwencji pęknięć.
Wyniki badań metalograficznych makro- i mikroskopowych
połączeń lutospawanych wykazały, że pomimo znacznego nadtopienia odlewu żeliwnego w lutospoinie wykonanej w sposób
półautomatyczny i tworzenia się twardej fazy międzymetalicznej,
połączenia są wolne od jakichkolwiek pęknięć zarówno od strony
stali jak i żeliwa (rys. 6, tabl. I). Lutospoina wykonana na stanowisku zrobotyzowanym wykazuje tylko nieznaczne nadtopienie
odlewu przez co zapewniona jest wysoka jakość połączenia.
Podczas pomiaru maksymalnego momentu skręcającego
przenoszonego przez połączenie lutospawane, uległo ono zerwaniu
przy obciążeniu momentem równym 600 Nm.

Rys. 6. Złącze ze stali C45 i żeliwa ZL-250 – lutospawanie zrobotyzowane prądem pulsującym drutem CiSi3 w osłonie Ar. Makrostruktura (pow. 5x) oraz
rozkład twardości i mikrostruktura strefy przejścia od strony stali – po lewej; od strony żeliwa – po prawej
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Tablica I. Wyniki pomiaru twardości (HV10) przeprowadzone w punktach wg rys. 6
Twardość HV10
stal C45

SWC (stal)

lutospoina

SWC (żeliwo)

żeliwo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

223

223

224

247

442

617

138

140

144

691

667

456

240

241

239

Tablica II. Wyniki pomiaru twardości (HV10, HB) przeprowadzone w punktach wg rys. 8
Twardość HB

Twardość HV10

napoina

SWC

materiał podstawowy

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

102

101

102

311

328

296

304

314

308

318

331

323

Technologia natapiania
brązem aluminiowym walców
ze stali 42CrMo4V
Poza przedstawionymi przykładami zastosowania technologii
lutospawania do łączenia elementów, technikę lutospawania można
również zastosować do nakładania warstw wierzchnich. W Instytucie Spawalnictwa opracowano technologię zmechanizowanego nakładania prewencyjnego brązem aluminiowym CuAl8 walców zwałowarko-ładowarki ze stali trudno spawalnej 42CrMo4V
(rys. 7).

Rys. 7. Walec o średnicy 200 mm
ze stali 42CrMo4V po napawaniu
spoiwem CuAl8

Firma, która zgłosiła się do IS z zapytaniem ofertowym
o opracowanie technologii napawania, miała narzucone przez firmę
niemiecką dwa warianty wykonania:
• I wariant, napawanie powierzchni walca drutem elektrodowym
ze stali nierdzewnej,
• II wariant, natapianie na powierzchnię walca brązu aluminiowego.
Napawanie łukowe ww. stali wymagało przeprowadzenia czasochłonnych zabiegów cieplnych takich jak: podgrzewanie wstępne walca do temperatury ok. 400OC i utrzymywania tej temperatury w czasie napawania oraz wolnego studzenia. Instytut Spawalnictwa opracował dla zainteresowanej firmy dwa warianty, przy
czym przed realizacją drugiego, poproszono firmę o kawałek odpadu

Rys. 8. Makrostruktura próbki z przekroju walca napawanego brązem aluminiowym
(pow. 4x)

ze stali 42CrMoNi, na którym przeprowadzono próby natapiania
techniką lutospawania brązem aluminiowym bez przeprowadzenia zabiegów cieplnych. W celu sprawdzenia jakości warstwy natapianej przeprowadzono badania wizualne, penetracyjne, makroskopowe oraz wykonano pomiar twardości (rys. 8, tabl. II).
Przeprowadzone badania wizualne i makroskopowe nie wykazały pęknięć i nieciągłości w warstwie napawanej oraz w materiale
podstawowym. Również pomiar twardości nie wykazał jej wzrostu
twardości w SWC (HAZ). Pomimo dwukrotnie wyższej ceny brązu
aluminiowego w stosunku do drutu ze stali nierdzewnej, proces
napawania brązem okazał się tańszy, co wynikało z mniejszej czasochłonności procesu w stosunku do napawania łukowego, oraz
braku konieczności przeprowadzania drogich zabiegów cieplnych,
wymaganych przy napawaniu stali 42CrMoNi.

Wnioski
Technologia lutospawania umożliwia łączenie blach stalowych z pokryciami ochronnymi cynkowymi i aluminiowymi
w sposób wydajny i efektywny. Niska temperatura procesu i mała
ilość wprowadzanego w obszar złącza ciepła ogranicza szerokość
powierzchni z której odparowuje cynk. Pomimo nieznacznego
na ogół uszkodzenia powłoki cynkowej na szerokości 1÷2 mm
od granicy lutospoina–materiał podstawowy nadal zachowana
jest skuteczna ochrona przed szkodliwym działaniem powietrza
oraz zawartej w nim wilgoci i zanieczyszczeń. Bardzo niskie
parametry prądowo-napięciowe procesu lutospawania umożliwiają jego prowadzenie bez rozprysku i nadmiernych odkształceń,
co w zasadniczy sposób wpływa na estetykę gotowego produktu,
a także umożliwia łączenie elementów o bardzo małych grubościach. Możliwość zaadaptowania wielu standardowych spawalniczych źródeł prądu ułatwia wdrażanie technologii lutospawania do produkcji z ominięciem kosztownych inwestycji, związanych z zakupem odpowiedniego sprzętu spawalniczego. Z kolei
wyższa niż przy spawaniu cena materiału dodatkowego rekompensowana jest dużą wydajnością procesu i jakością otrzymanych połączeń.
Technologia lutospawania umożliwia łączenie materiałów powszechnie uważanych za niespawalne, np. układu materiałowego
stal konstrukcyjna (C45)–odlew żeliwny (ZL–250). Stosowanie
dodatkowych zabiegów cieplnych dla tego układu (podgrzewanie
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wstępne) nie zapewnia wymaganej jakości połączenia w których
często występują pęknięcia. Słusznym kierunkiem działania
mającym na celu ograniczenie ilości powstających pęknięć jest
obniżenie temperatury procesu, a przez to złagodzenie ostrego
cyklu cieplnego spawania i powstających naprężeń. Taki przebieg
procesu zapewnia lutospawanie podczas którego temperatura nie
wykracza 1050°C, Pozwala to dodatkowo na uniknięcie nadtopienia stali oraz ograniczenie nadtopienia żeliwa i przejścia jego
niekorzystnych zanieczyszczeń do stopiwa. Ponadto zastosowanie
lutospawania dla omawianego układu materiałowego nie wymaga
żadnych zabiegów obróbki cieplnej zarówno przed, jak i po procesie łączenia. Otrzymane złącza pomimo występowania obszaru
o bardzo dużej twardości w obszarze dyfuzji i wzajemnego rozpuszczania od strony żeliwa, cechują się wysokimi własnościami

Wnioski
• Lutospawanie łukowe metodą MIG/MAG spoiwami na
bazie miedzi można z powodzeniem stosować do łączenia
cienkich blach ze stali nierdzewnej i blach z powłokami cynkowymi, uzyskując złącza o wysokiej wytrzymałości, dobrej
jakości i estetyce wykonania.
• Techniką lutospawania łukowego można nakładać warstwy
wierzchnie i łączyć ze sobą elementy z żeliwa i ze stali trudno spawalnych, często bez stosowania zabiegów cieplnych
wymaganych przy tradycyjnych metodach spawania/napawania łukowego.
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wytrzymałościowymi. Dodatkowymi zaletami stosowania techniki
lutospawania w powyższym przypadku jest jej ekonomiczność.
Wynika ona z eliminacji dodatkowych zabiegów cieplnych, niskiego kosztu materiału dodatkowego w stosunku do materiałów wymaganych podczas spawania oraz z wysokiej wydajności procesu
łączenia.
Lutospawanie zapewnia również możliwość regeneracji przez
natapianie elementów wykonanych ze stali uważanych powszechnie
za niespawalne lub trudno spawalne np. 42CrMoNi. Powodzenie
napawania jest uwarunkowane prawidłowo przeprowadzonymi zabiegami cieplnymi przed i po procesie. Alternatywą dla tak kosztownych technologii regeneracyjnych jest natapianie warstw brązowych
w procesie lutospawania. Nie jest wówczas wymagane stosowanie
jakichkolwiek zabiegów cieplnych zarówno przed jak i po regeneracji.

• W stosunku do spawania łukowego metodą MIG/MAG, lutospawanie metodą MIG/MAG charakteryzuje się mniejszą
ilością wprowadzanego ciepła i w konsekwencji mniejszym
odkształceniem elementów łączonych oraz ograniczonym
wpływem na strukturę w strefie wpływu ciepła złącza.
• Zastosowanie technologii lutospawania do łączenia trudno
spawalnych układów materiałowych, w stosunku do tradycyjnych metod spawania łukowego, umożliwia zwiększenie
wydajności i obniżenie kosztów wykonania.
• Z uwagi na dużą rzadkopłynność spoiw na bazie miedzi
proces ten wymaga precyzyjnego doboru parametrów lutospawania.
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Andrzej Winiowski

Lutowanie twarde metali
– rozwój materiałów dodatkowych,
technologii oraz normalizacji
Brazing of metals – development of consumables,
technologies and standarization
Streszczenie

Abstract

Zalety i możliwości stosowania lutowania twardego. Rozwój
rodzajów i postaci lutów oraz topników. Rozwój i przykłady
zastosowań technologii lutowania płomieniowego, indukcyjnego,
piecowego oraz lutospawania łukowego i laserowego. Nowe
lutownicze materiały dodatkowe i technologie oraz wyniki badań
metalurgii procesów lutowania twardego, prowadzonych w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach. Przegląd i ocena stanu
normalizacji w zakresie lutowania twardego.

Advantages and possibilities of brazing applications.
Development of types and forms brazing filler metals and
brazing fluxes. Development and examples of flame, induction,
furnace brazing applications and arc and laser brazewelding
applications. New brazing consumables, technologies and
research results of metallurgy of brazing processes developed
in Instytut Spawalnictwa in Gliwice. Review and assessment of
state of the art in the range of brazing standarization.

Wstęp
Lutowanie obok zgrzewania kuziennego należy do najstarszych
metod wykonywania połączeń nierozłącznych. Przypuszcza się, że
metoda ta wywodzi się z technologii odlewniczych. Pierwsze ślady
stosowania lutowania twardego noszą wyroby ze złota wytworzone
w Mezopotamii (3400 rok p.n.e.), Egipcie (3000 rok p.n.e.) i Grecji
(2600 rok p.n.e.) oraz naczynia miedziane lutowane srebrem
w Egipcie (2800 rok p.n.e.). Od prawie 1500 lat p.n.e. znany był
i stosowany sposób lutowania reakcyjnego (dyfuzyjnego) złota
z użyciem malachitu, z którego w trakcie procesu nagrzewania
powstawała miedź tworząca stop ze złotem. Stan wiedzy w zakresie technologii lutowania twardego w średniowieczu przedstawił
w traktacie „Diversum Artium Schedula” zakonnik Teofil Prezbiter
(XI wiek), omawiając luty, topniki i technologię lutowania metali
szlachetnych, miedzi oraz stopów żelaza. Jako luty zalecał on
stosować czystą miedź oraz stopy: Ag-Cu (o składzie bliskim
eutektycznemu), Cu-Sn, Cu-Sn-Pb, oraz Au-Cu (o składzie roztworu stałego z minimum na linii likwidus), a jako topnik lutowniczy
„cremor tartare” („kamień winny” – wodorowinian potasu) i „preparaty” na jego osnowie. Do najstarszych krajowych zabytków
sztuki lutowniczej należą natomiast słynne drzwi w Katedrze
Gnieźnieńskiej wykonane ok. 1170–1180 roku z brązu cynowego
typu CuSn14 i lutowane spoiwem typu CuSn17Pb2 [1, 6, 7]
Jednocześnie lutowanie twarde, jest aktualnie jedną z podstawowych metod spajania, stosowanych w najnowocześniejszych
gałęziach przemysłu. Decyduje o tym możliwość łączenia elementów o zróżnicowanych kształtach i wymiarach, wykonanych
z prawie wszystkich metali i stopów konstrukcyjnych, w układach
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jedno- i różnoimiennych oraz uzyskiwanie połączeń o wysokiej
wytrzymałości i innych korzystnych własnościach eksploatacyjnych. Różnorodność konstrukcyjna i materiałowa połączeń lutowanych, wysokie wymagania stawiane tym połączeniom w podzespołach nowoczesnych maszyn i urządzeń, a także dążenie do poprawy efektywności ekonomicznej oraz do „odtruwania” procesów
lutowania, wymuszają stałe doskonalenie materiałów dodatkowych i technologii, a także wymagają opracowywania nowych
przepisów i norm technicznych. Poniżej przedstawiono współczesne kierunki rozwoju tej metody w zakresie łączenia metali i stopów
oraz udział w tym rozwoju Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.

Spoiwa i topniki
do lutowania twardego
Analizując rozwój w skali światowej podstawowych, powszechnie stosowanych spoiw do lutowania twardego, należy podkreślić,
że w związku z dążeniem do mechanizacji i automatyzacji procesów produkcyjnych ukierunkowany jest on w dużej mierze na
rozwój asortymentu postaciowego powyższych materiałów. Asortyment ten obejmuje przede wszystkim luty z otulinami lub rdzeniem topnikowym, cienkie taśmy o strukturze drobnokrystalicznej
i amorficznej oraz pasty lutownicze [1÷4, 43]. Nowoczesne luty
rdzeniowe wytwarzane jako druty proszkowe lub taśmy laminowane
topnikiem oraz luty otulone z otulinami sztywnymi i elastycznymi
(umożliwiają zginanie lutu), ciągłymi i nieciągłymi (topnik w rowkach w rdzeniu spoiwa) znacznie usprawniają ręczne lutowanie
płomieniowe [8, 43]. Na uwagę zasługuje również rosnąca
wciąż popularność stosowania do ręcznego i zmechanizowanego
lutowania płomieniowego (ręczne i zmechanizowane) stali niestopowych oraz miedzi i jej stopów topników lutowniczych w posta-
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ci lotnej, dozowanych poprzez płomień do strefy łączenia i niepozostawiających kłopotliwego do usuwania żużla. Niektóre gatunki
tych topników o większej zawartości składników topnikujących
(np. tetraboranu metylu) są zalecane do stosowania dla stali
stopowych [14, 43]. Obserwowane jest również rozszerzanie
się asortymentu nowoczesnych past lutowniczych, zawierające
sproszkowane spoiwo oraz topnik lub tylko spoiwo, dozowanych
ręcznie lub mechanicznie i pneumatycznie, przeznaczonych dla
różnych metod lutowania (płomieniowe, indukcyjne, oporowe,
piecowe). Pasty te zaleca się przede wszystkim do stosowania
w wysoko zmechanizowanych i zautomatyzowanych procesach
produkcyjnych [14, 43].
Omawiając rozwój asortymentu postaciowego współczesnych
lutów twardych należy również zwrócić uwagę na rosnącą popularność i nowe przykłady kompensujących naprężenia w lutowinach spoiw przekładkowych do lutowania spieków narzędziowych
o większych gabarytach lub skomplikowanych kształtach [9, 43].
Godny podkreślenia jest także zwiększający się asortyment rodzajowy specjalistycznych lutów w postaci cienkich
(0,02–0,07 mm) taśm o strukturze drobnokrystalicznej, amorficznej (tzw. „szkła metaliczne”) i mieszanej. Do nowych spoiw tego
typu można zaliczyć stopy typu Cu-Sn-Ni-(Mn,Cr,P), Ti-Cu-Ni-Zr,
Ti-Cu-Ni-Zr-V-Be, Ti-Cu, Zr-Ti-Ni-Cu, przeznaczone odpowiednio
do lutowania (w próżni) tytanu i jego stopów oraz połączeń
mieszanych (lutowanie próżniowe, oporowe, elektronowe) stopów:
molibdenu, wanadu z grafitem, wolframu i miedzi, berylu i miedzi,
a także stali nierdzewnych ze stopami miedzi, tytanu i cyrkonu.
Opracowano również w tej postaci tańsze od niklowych nowe luty
żelazne typu Fe-Ni-Cr-Mn-Si i Fe-Cr-Al-(tlenki metali ziem rzadkich)
przeznaczone do lutowania stali nierdzewnych i żarowytrzymałych
[10÷13, 43].
Analizując asortyment rodzajowy lutów twardych można zauważyć także wzrastające zainteresowanie niskotopliwymi bezkadmowymi (kadm jest metalem kancerogennym) lutami srebrnymi
z cyną oraz z cyną i niklem, przeznaczonymi przede wszystkim
do łączenia stali wysokostopowych i stopów miedzi [43]. Do
ciekawszych nowych lutów twardych należy również zaliczyć:
spoiwa srebrne z palladem i dodatkami Cu, Ni, Au, Ge, Ti, Co, Pt,
Mn (temperatura topnienia w zakresie 800÷1030°C) do lutowania trudno zwilżalnych wysokochromowych stali nierdzewnych
oraz stopów na osnowie faz międzymetalicznych typu Ni-Al
i Ti-Al, stosunkowo niskotopliwy lut proszkowy typu Ti-Zr-Cu-Ni
do łączenia tytanu i jego stopów oraz przeznaczone do lutowania
stali wysokostopowych spoiwa żelazne typu Fe-Cr-Ni-Mo-Mn(Si,B) i Fe-Si-Ni-Cr-Mo-B-C, znacznie tańsze od lutów niklowych
[17, 18, 43].
W zakresie coraz popularniejszego rozwoju lutospawania łukowego MIG/MAG cienkich blach stalowych z pokryciami ochronnymi
należy zwrócić uwagę na nowoopracowane druty proszkowe
(z płaszczem miedzianym) typu CuSi3Mn9, CuSi3Al i CuAl8 do
realizacji tego procesu [43]. Ogólne tendencje rozwojowe topników
do lutowania twardego dotyczą specjalizacji zastosowań tych
materiałów (według rodzaju materiałów łączonych, ich postaci,
metod lutowania, parametrów technologicznych lutowania lub wręcz
rodzaju przedmiotów łączonych), a także ograniczenia zawartości
składników toksycznych (prostych fluorków i fluorowodorków)
oraz podwyższenia właściwości technologicznych [14, 18, 43].
Dość istotny postęp nastąpił w ostatnich latach w asortymencie
rodzajowym topników do lutowania twardego aluminium i jego stopów z Mn (seria 3xxx). Związany jest on z rozwojem i rozpow-
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szechnieniem aktywnych topników niekorozyjnych, opartych na
fluoroglinianach potasu. Są one przeznaczone zarówno do lutowania płomieniowego na powietrzu jak i lutowania piecowego
w atmosferze neutralnej chemicznie (argon, azot) spoiwami
siluminowymi, a niektóre z nich, zawierające związki cezu,
umożliwiają lutowanie stopów aluminium niżej topliwymi lutami
cynkowo-aluminiowymi. Lutowanie piecowe w atmosferze azotu
z użyciem topnika fluoroglinianowego jest obecnie wiodącą technologią lutowania wymienników ciepła w pojazdach mechanicznych [19, 43].
W kraju opracowywaniem i wytwarzaniem na skalę laboratoryjną specjalistycznych spoiw i topników do lutowania zajmuje się również Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. W zakresie
materiałów dodatkowych do lutowania twardego w Instytucie
produkowane są w oparciu o wyniki własnych badań recepturowych podstawowe luty twarde: srebrne (w tym również luty
niskotopliwe bezkadmowe) i mosiężne w specjalistycznej postaci
prętów otulonych i proszkowych oraz past z topnikami, a także
nisko- i średniofluorkowe oraz bezfluorkowe topniki lutownicze.
W Instytucie opracowano również topnik w postaci lotnej („Lotop”)
oraz urządzenie dozujące (ADTL 1) ten topnik w procesie lutowania. Topnik powyższy został wdrożony do produkcji w Polskich
Odczynnikach Chemicznych SA w Gliwicach, a urządzenia dozujące
produkuje Instytut [14, 43].

Technologia lutowania twardego
Spośród szeregu metod lutowania twardego w nowoczesnych
gałęziach przemysłu stosowane są najczęściej obecnie: lutowanie
płomieniowe, indukcyjne i piecowe w atmosferach kontrolowanych,
a także lutospawanie łukowe i laserowe.
W rozwoju najpowszechniejszej metody lutowania twardego
– lutowania płomieniowego, obserwowane jest dążenie do mechanizacji oraz automatyzacji procesu łączenia, zarówno w produkcji mało- jak i wielkoseryjnej. Realizowane jest to w procesach lutowania ręcznego przez stosowanie specjalnych nasadek wielopłomieniowych do palników, spoiw w postaci prętów z otuliną lub
rdzeniem topnikowym, past lutowniczych, a także topników lotnych
dozowanych przez płomień palnika do strefy łączenia. Coraz częściej
też w produkcji seryjnej ręczne lutowanie płomieniowe zastępuje
się lutowaniem zmechanizowanym lub zautomatyzowanym na stanowiskach wielopalnikowych z podnośnikami ręcznymi lub mechanicznymi-taśmowymi i karuzelowymi [1÷4, 14, 43].
W zakresie lutowania indukcyjnego postęp technologiczny związany jest ze stosowaniem nowej generacji niewielkich gabarytowo
nagrzewnic tranzystorowych (falowniki rezonansowe), pracujących
w warunkach stacjonarnych lub montażowych. W tym drugim
przypadku mogą być one wyposażone w wzbudniki na giętkich
przewodach. Obserwowany jest także postęp w konstrukcji specjalistycznych wzbudników: „otwieranych” – kleszczowych lub
zaciskowych oraz wzbudników z koncentratorami, umożliwiających
szybkie i miejscowe nagrzanie łączonych elementów i lutu do
temperatury lutowania. Stosuje się również sterowanie tym procesem nagrzewania przez pirometrowy pomiar temperatury lutowanych elementów [1÷4, 14, 43].
Lutowanie piecowe w atmosferach kontrolowanych i próżni
to z kolei niezastąpiona metoda łączenia w produkcji seryjnej
podzespołów o złożonej konstrukcji, a w przypadku produkcji jednostkowej i niskoseryjnej przede wszystkim podzespołów wyko-

nanych z nowoczesnych inżynierskich materiałów konstrukcyjnych,
uznawanych zwykle za trudno spajalne. Do takich materiałów należą:
wysokostopowe stale odporne na korozję, metale wysokotopliwe
(molibden, wolfram, niob) i ich stopy, metale reaktywne (Ti, Zr, Be)
i ich stopy, specjalistyczne stopy żelaza i aluminium wzmacniane
wydzieleniami dyspersyjnymi (ODS), nadstopy – drobnokrystaliczne i monokrystaliczne, stopy na osnowie faz międzymetalicznych
(Ni-Al, Ti-Al) oraz materiały kompozytowe na osnowie metalowej.
Główne dziedziny zastosowania lutowania piecowego to przede
wszystkim produkcja osprzętu pojazdów lotniczych i kosmicznych,
produkcja turbin dla energetyki, aparatury elektropróżniowej,
chemicznej, pomiarowej, a także produkcja wymienników ciepła
z aluminium, miedzi, tytanu i jego stopów, stali odpornych na
korozję i stopów żarowytrzymałych [1÷4, 14, 21÷26, 43].
Aktualny, wciąż poddawany badaniom problem technologiczny,
stanowi lutowanie twarde metali i stopów o odmiennych własnościach fizycznochemicznych, tworzących kruche fazy międzymetaliczne. Przykład tego stanowi łączenie stali nierdzewnych z metalami lekkimi jak aluminium i tytan oraz ich stopami. Lutowanie
twarde, jest bowiem jedną z ważniejszych metod wytwarzania tego
typu połączeń (obok spawania źródłami skoncentrowanej energii,
zgrzewania tarciowego i lutospawania), zwłaszcza w konstrukcjach
złożonych z elementów o zróżnicowanych kształtach i wymiarach
gabarytowych, a także w konstrukcjach o dużej ilości połączeń,
przeznaczonych do wykonania w jednej operacji łączenia (np. wymienniki ciepła, aparatura chemiczna i kriogeniczna, sprzęt AGD,
osprzęt lotniczy). Dostępne informacje o własnościach mechanicznych tego typu połączeń są dość zróżnicowane, podobnie jak
i zalecane parametry temperaturowe oraz czasowe lutowania
[1÷3, 27÷29].
Badania w zakresie lutowania piecowego w argonie (3,4 mbar)
z niekorozyjnym topnikiem fluoroglinianowym stali nierdzewnej
(gat. X10CrNi18-8 wg PN-EN 10088-1) z aluminium (gat. EN-AW
1050A wg PN-EN 273-3) oraz lutowania próżniowego stali nierdzewnej (gat. X10CrNi18-8 wg PN-EN 10088-1) z tytanem (Grade
2 wg ASTM B26579) przeprowadzono w Instytucie Spawalnictwa
w Gliwicach [30, 31]. Jako luty do łączenia układu stal–aluminium
zastosowano stopy typu AlSi12, AlSi12Ni4Cu2,8 i AlSi12Ni5,
a dla układu stal–tytan użyto lutu B-Ag72Cu-780. Badania wytrzymałości na ścinanie połączeń lutowanych stal nierdzewna–aluminium wykazały najkorzystniejsze wyniki (27, 28 MPa) w przypadku stosowania spoiw z dodatkiem niklu oraz miedzi i niklu
i czasów wytrzymania złączy 5÷15 min w temperaturze lutowania 605°C. Nieco niższą wytrzymałość wykazywały połączenia
wykonane w podobnych warunkach lutem AlSi12. Zdecydowane
natomiast obniżenie wytrzymałości na ścinanie (do 18÷21 MPa)
stwierdzono we wszystkich powyższych połączeniach, wykonanych w przekraczających 20 min czasach wytrzymania złączy
w temperaturze lutowania. Dla połączeń lutowanych stali nierdzewnej z tytanem najwyższą wytrzymałość na ścinanie
(160÷162 MPa) uzyskano po polutowaniu ich w temperaturze
900°C i czasie wytrzymania w zakresie 5÷15 min oraz temperaturze 860°C i czasie wytrzymania 15 min. Powyższe badania uzupełniono szczegółowymi badaniami strukturalnymi połączeń z wykorzystaniem mikroskopii świetlnej, elektronowej-skaningowej (SEM) i transmisyjnej (TEM) oraz spektrometru dyspersji
energii (EDX). Pozwoliły one na określenie wpływu parametrów
temperaturowo-czasowych lutowania na kinetykę zmian strukturalnych i w efekcie na wytrzymałość połączeń. Uzyskane wyniki
wykazały, że o wytrzymałości połączeń stal–aluminium decyduje,

narastająca wraz z czasem procesu w lutowinach od strony stali
nierdzewnej, ciągła warstwa roztworu stałego na osnowie fazy
międzymetalicznej FeAl3 o dość znacznej twardości ok. 500 HV
0,05. W połączeniach lutowanych stali z tytanem największy
wpływ na wytrzymałość miały twarde (407÷420 HV 0,01),
ciągłe warstwy złożone z roztworów stałych na osnowie faz
międzymetalicznych typu Cr13Fe25Ni3Ti7, CuFeTi2 oraz CuTi z dużą
zawartością Fe, występujące przy granicy lutowiny ze stalą (rys.
1÷3). W połączeniach tych, wykonanych w temperaturach 860
i 900oC (rys. 2, 3), zaobserwowano ponadto rozpad struktury
eutektycznej lutowiny (lut AgCu28 – mieszanina eutektyczna)
po rozpuszczeniu się w niej tytanu na struktury: „wzbogaconą
w miedź i tytan” (ciemną) i „wzbogaconą w srebro” (jasną).
Wraz ze wzrostem temperatury i czasu lutowania obszary struktury „wzbogaconej w srebro”, występujące początkowo w formie
przerywanych odcinków na przekroju złącza, ulegały koncentracji
w jego środkowej części, aż do utworzenia charakterystycznej
postaci „spłaszczonej kropli”. Osnowę jej struktury w połączeniach wykonanych w temperaturze 860oC tworzy roztwór stały
na osnowie srebra o stosunkowo wysokiej zawartości tego
pierwiastka, a osnowę struktury „wzbogaconej w miedź i tytan”
stanowił natomiast roztwór stały na bazie fazy międzymetalicznej
Cu3Ti2. W połączeniach wykonanych w temperaturze 900oC osnowę struktury „wzbogaconej w srebro” stanowił roztwór stały srebra
z wydzieleniami ziaren miedzi i roztworu stałego na osnowie fazy
CuTi2 a struktury „wzbogaconej w miedź i tytan” roztwór stały na
osnowie fazy CuTi2.

Rys. 1. Mikrostruktura połączenia stal nierdzewna (X6CrNiTi18-10) – tytan (Grade 2) lutowanego próżniowo lutem srebrnym B-Ag72Cu-780
w temperaturze 820°C

a)

b)

Rys. 2. Mikrostruktura połączenia stal nierdzewna (X6CrNiTi18-10) –
tytan (Grade 2) lutowanego próżniowo lutem srebrnym B-Ag72Cu-780
w temperaturze 860°C a – u góry struktura „wzbogacona w srebro”, b – u dołu struktura „wzbogacona w miedź i tytan”)
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Rys. 3. Mikrostruktura połączenia stal nierdzewna (X6CrNiTi18-10)
– tytan (Grade 2) lutowanego próżniowo lutem srebrnym B-Ag72Cu-780
w temperaturze 900°C (u góry struktura „wzbogacona w miedź i tytan”,
u dołu struktura „wzbogacona w srebro”, widoczne pęknięcie w lutowinie)

Do procesów lutowania twardego prowadzonych w zależności
od rodzaju łączonych materiałów w próżni, w czystych atmosferach neutralnych chemicznie lub odtleniających należy również
lutowanie dyfuzyjne (wysokotemperaturowe), a szczególnie jego
odmiana nazywana często spajaniem TLP (ang. transient liquid
phase bonding – spajanie z przejściową fazą ciekłą). Metoda ta
stosowana jest w energetyce oraz w przemyśle lotniczym do
łączenia materiałów zaawansowanych takich jak nadstopy (drobnokrystaliczne i monokrystaliczne), a także kompozyty typu
Al-Li/SiC, Al-Si/SiC, stopy i kompozyty na osnowie faz międzymetalicznych typu Ni-Al i Ni-Al-Hf (polikrystaliczne i monokrystaliczne)
oraz TiAl (J ) i TiAl3 (D2). Posiada ona już liczne odmiany: lutowanie
niekapilarne z użyciem proszku o powlekanych spoiwem ziarnach,
lutowanie z izostatycznym dociskiem, lutowanie z gradientem temperatury itp. [21, 22, 32÷36].
Przedstawiając inne, nowe źródła ciepła stosowane w nowoczesnych procesach lutowania twardego należy wspomnieć
o typowo spawalniczych dotychczas źródłach energii, jak lasery,
urządzenia do spawania wiązką elektronów oraz urządzenia do
elektrycznego spawania łukowego [37÷39, 40]. Pierwsze z nich,
zwłaszcza lasery Nd:YAG i diodowe charakteryzujące się stosunkowo niskimi, korzystnie wpływającymi na absorbcję promieniowania przez materiały konstrukcyjne długościami emitowanych fal elektromagnetycznych, znalazły zastosowanie do łączenia nadstopów, metali i stopów wysokotopliwych, aluminium, stali
z pokryciami, a także do wykonywania złączy różnoimiennych metali i stopów (np.: stal–aluminium) oraz metali z ceramiką. Lutospawanie laserowe w procesach produkcyjnych jest prowadzone
najczęściej jako proces zrobotyzowany. Duża gama urządzeń –
zintegrowanych głowic laserowych i układów podawania spoiwa
(drut) wraz z układami adaptacyjnymi umożliwia stosowanie robotów o standardowej klasie dokładności i powtarzalności pozycjonowania [37, 38]. Urządzenia łukowe do spawania, wykorzystywane w procesach lutospawania (lutowanie techniką spawania), to przede wszystkim urządzenia do spawania elektrodą nietopliwą (TIG) i topliwą (MIG/MAG) w osłonie gazów neutralnych
(Ar), lub aktywnych (mieszanki typu Ar-O2, Ar-CO2). Zwłaszcza
ta druga metoda znalazła już obecnie szerokie zastosowanie do
łączenia spoiwami miedzianymi typu CuSn, CuSi i CuAl cienkich blach ze stali niestopowych, wysokostopowych oraz stali
z pokryciami cynkowymi i aluminiowymi. Lutospawanie łukowe
można również zastosować do łączenia kombinacji materiałów
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uważanych za trudno spawalne lub nawet niespawalne (np.:
aluminium–stal, żeliwo–stal itp.). Obecny rozwój lutospawania
łukowego ukierunkowany jest na wprowadzanie procesów „niskoenergetycznych” t.j. plazmowych, CMT (Cold Metal Transfer)
i Cold-Arc [40÷43].
Znaczący udział w rozwoju i wdrażaniu nowych technologii
w dziedzinie lutowania twardego i lutospawania w kraju posiada
Instytut Spawalnictwa w Gliwicach [14, 22, 36, 41].
W zakresie lutowania płomieniowego w ramach swojej działalności badawczo-wdrożeniowej opracowuje i wykonuje nasadki
wielopłomieniowe do palników i jak już wspomniano dozowniki
topnika lotnego (ADTL-1).
W Instytucie produkowane są również nowoczesne małogabarytowe nagrzewnice indukcyjne, co umożliwia kompleksowe
rozwiązywanie problemów technologicznych z zakresu lutowania indukcyjnego. Do nowszych opracowań należy lutowanie: elementów urządzeń sterujących, końcówek przewodów pneumatycznych i hydraulicznych oraz giętkich przewodów gazowych,
szerokiegoasortymentu narzędzi jedno- i wieloostrzowych zbrojonych spiekami, a także narzędzi zbrojonych płytkami ze stali
szybkotnących (z zapewnieniem wymaganej twardości płytek
ok.64 HRC) [42].
Od połowy lat 70- tych ubiegłego stulecia Instytut dysponuje
laboratoryjnym piecem próżniowym i od tego czasu prowadzi
badania nad lutowaniem różnych metali i stopów w próżni i w
atmosferze argonu. Wyniki powyższych badań stały się podstawą do opracowania i wdrożenia wielu przemysłowych rozwiązań
technologicznych lutowania piecowego, a także do licznych prac
technologiczno-usługowych. Dotyczyły one lutowania nowych
i regeneracji zużytych lub zniszczonych części elektronarzędzi,
elementów pojazdów mechanicznych, a także części maszyn
i urządzeń wykonanych często z metali i stopów o specjalnych
własnościach oraz zbrojonych spiekami bez pokryć i z pokryciami
narzędzi jedno- i wieloostrzowych, narzędzi o znacznych wymiarach gabarytowych oraz o zróżnicowanych kształtach itp. W Instytucie Spawalnictwa prowadzono również technologiczne badania procesu lutowania aluminium i jego stopów w niskiej próżni
ze wspomaganiem topnikowym. Instytut zajmuje się także lutowaniem dyfuzyjnym metali. Jeszcze w latach siedemdziesiątych
opracowano tu technologię lutowania dyfuzyjnego miedziano-srebrnych ślizgów prądoprzewodzących do krajowych zgrzewarek
liniowych. Nowsze opracowania technologiczne to lutowanie dyfuzyjne katod cyrkonowych (złącza Cu-Zr), lutowanie miedzi i mosiądzu poprzez warstwę cyny, a także lutowanie dyfuzyjne aluminium
i jego stopów z użyciem proszku krzemowego.
W ostatnim okresie podjęto również badania technologiczne
w zakresie lutospawania łukowego TIG, MIG/MAG i plazmowego. Praktyczne wdrożenia wyników tych badań dotyczą łączenia
wyrobów z blach ocynkowanych oraz trudno spajalnych różnoimiennych układów materiałowych [41]. Prowadzone jest również
szkolenie i egzaminowanie lutospawaczy.

Stan normalizacji europejskiej
w lutowaniu twardym
Analizując stan normalizacji w zakresie lutowania twardego
należy stwierdzić na podstawie opracowywanych i ustanowionych

norm europejskich, a także znowelizowanych norm ISO (normy
te zwykle są ustanawiane potem jako normy europejskie), że jest
on dość zaawansowany i wciąż podlega dalszemu rozwojowi.
Materiały dodatkowe do lutowania twardego, spoiwa i topniki,
objęte są następującymi normami: PN-EN 1044 (rodzaje, klasyfikacja spoiw), PN-EN ISO 3677 (oznaczanie spoiw do lutowania
twardego i lutospawania), PN-EN 13347 (rodzaje, klasyfikacja
spoiw do lutospawania), seria norm PN-EN 3917÷4105 (rodzaje, klasyfikacja spoiw do lutowania twardego w lotnictwie
i astronautyce), PN-EN 1045 (klasyfikacja i warunki dostawy topników do lutowania twardego). Brak jest jednak dotychczas norm
dotyczących badań właściwości spoiw i topników do lutowania
twardego, jak to ma już obecnie miejsce w przypadku materiałów
dodatkowych do lutowania miękkiego.
W terminologii norm dotyczących systemów jakości, lutowanie twarde, podobnie jak spawanie, jest uważane jako proces
specjalny. Normy te zwykle wymagają, aby te procesy specjalne
były wykonywane zgodnie z pisemnymi Instrukcjami Technologicznymi (BPS – Brazing Procedure Specification), a opracowane
w nich technologie były uznawane (kwalifikowane) przez uprawnioną jednostkę egzaminacyjną, najczęściej na podstawie pozytywnych wyników badań własności połączeń. Procedurę uznawania
oraz wystawiania tzw. Protokołu Uznania Technologii Lutowania
Twardego (BPAR – Brazing Procedure Approval Record) ustala
norma PN-EN 13134. W procesach twardego lutowania płomieniowego realizowanych za pomocą ręcznych palników gazowych,
własności i jakość połączeń są w dużym stopniu uwarunkowane
umiejętnościami lutowacza. W takich przypadkach, oprócz uznania technologii lutowania twardego dla określonych złączy należy
jeszcze sprawdzić kwalifikacje wszystkich lutowaczy wykonujących te złącza. Warunki egzaminowania oraz zasady wystawiania
świadectw i przedłużania uprawnień lutowaczy określa norma PNEN 13133.
Powyższe elementy zapewnienia jakości, potwierdzone dokumentami BPS, WPAR i Świadectwami Egzaminu Lutowaczy, stanowią szczególnie wiarygodną bazę do planowania i sterowania jakością w zakresie technologii lutowania twardego.
Wśród powyższych norm, brak jest dotychczas normy dotyczącej uznawania technologii coraz popularniejszego procesu

Wnioski
O rozwoju rodzajowym i postaciowym materiałów dodatkowych oraz technologii lutowania twardego metali i ich
stopów decydują obecnie: konieczność wykonywania połączeń
o wysokich własnościach eksploatacyjnych materiałów o stosunkowo trudnej lutowalności, zwiększenie wydajności i obniżenie pracochłonności oraz kosztów materiałowych procesów
lutowania (zwłaszcza w produkcji seryjnej), a także poprawa
warunków bhp tych procesów. Opracowywane są zatem nowe
gatunki i postaci lutów oraz topników lutowniczych, eliminuje
się z ich składów substancje szkodliwe, a do warunków technologicznych lutowania wprowadza się skuteczniejsze i bezpieczniejsze metody nagrzewania. Prowadzi się też badania z zakresu fizyki, chemii i metalurgii procesów lutowania celem
optymalizacji warunków technologicznych i poprawy własności
połączeń. Intensywnie rozwija się również normalizacja dotycząca tej metody łączenia. Obejmuje ona materiały dodatkowe,

lutospawania łukowego MIG/MAG. Egzaminy lutospawaczy stosujących tę metodę i posiadających uprawnienia w zakresie spawania metodą MAG blach cienkich, można aktualnie prowadzić
zgodnie z PN-EN 287-1, dotyczącą egzaminów kwalifikacyjnych
spawaczy. Egzaminy operatorów innych urządzeń lutowniczych,
przy stosowaniu innych metod lutowania twardego niż ręczne
lutowanie płomieniowe i lutospawanie, można natomiast prowadzić zgodnie z PN-EN 1418 dotyczącą egzaminowania operatorów
urządzeń dla „w pełni zmechanizowanego i automatycznego spajania metali”.
Instytut Spawalnictwa w Gliwicach jako Autoryzowana Organizacja Krajowa (ANB) Europejskiej Federacji Spawalniczej (EWF)
i Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa (IIW) prowadzi uznawanie technologii i egzaminowanie lutowaczy wg powyższych
norm.
Badania własności połączeń lutowanych lutami twardymi
określają dwie normy: PN-EN 12799, obejmująca badania nieniszczące t.j. wizualne, ultradźwiękowe, radiograficzne, penetracyjne, szczelności i na obciążenie oraz PN-EN 12797, obejmująca
badania niszczące t.j. wytrzymałościowe na ścinanie, na rozciąganie, na odrywanie, na zginanie oraz badania metalograficzne i twardości. Niezgodności w połączeniach lutowanych lutami twardymi
są sklasyfikowane w PN-EN ISO 18279, która przedstawia również
propozycję klasyfikacji i wymagań dla połączeń (podział na klasy)
pod względem niezgodności.
Należy również wspomnieć o takich normach jak: PN-EN
ISO 4063 – zawierającej nazwy i numery procesów lutowania
i lutospawania, PN-EN 22553 – podającej sposób oznaczania
połączeń lutowanych na rysunkach technicznych oraz PN-EN
14324 – przedstawiającej wytyczne dotyczące wykonywania
i stosowania złączy lutowanych na twardo. Ta ostatnia z przedstawionych norm stanowi ogólny poradnik z zakresu lutowania
twardego i omawia podstawy lutowania, konstruowanie połączeń,
materiały dodatkowe i metody lutowania, a także wpływ czynników
chemicznych i fizycznych na własności połączeń.
Prawie wszystkie powyższe normy zostały przetłumaczone
i opracowane w polskiej wersji w działających w Instytucie Spawalnictwa Komitetach Technicznych nr 165, 166 i 167 Polskiego
Komitetu Normalizacyjnego.

technologię, metody badania oraz sterowanie jakością połączeń
lutowanych, a także szkolenie personelu.
Instytut Spawalnictwa w Gliwicach od przeszło 40 lat systematycznie realizuje prace badawcze, rozwojowe i wdrożeniowe w zakresie opracowywania specjalistycznych materiałów
dodatkowych, urządzeń oraz technologii lutowania twardego.
Wyniki tych prac są efektywnie stosowane w praktyce przemysłowej. W ostatnich latach, oprócz rozwiązywania bieżących,
nowych zagadnień technologicznych dla przemysłu, prace te
koncentrują się na badaniach lutowności nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych, w tym trudno lutowalnych materiałów
różnoimiennych oraz rozwoju, zwłaszcza postaciowym, specjalistycznych materiałów lutowniczych, a także nowoczesnych,
inwertorowych urządzeń do nagrzewania indukcyjnego w procesach lutowania i pokrewnych. Nowszym elementem współpracy z przemysłem jest badanie i uznawanie technologii lutowania twardego oraz szkolenie i egzaminowanie lutowaczy wg
norm europejskich.
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Nowe możliwości lutowania indukcyjnego
New application of induction brazing
Streszczenie

Abstract

W artykule przedstawiono charakterystykę inwertorowego
urządzenia do lutowania indukcyjnego z cyfrowym systemem
sterowania. Przedstawiony nowoczesny system sterowania
ukazuje szereg nowych możliwości lutowania indukcyjnego
zarówno od strony technologicznej procesu jak również jego
kontroli i nadzoru.

The characteristics of an inverter unit for induction
soldering with a numerical control system is presented in
the paper. The introduced modern control system shows
series of new possibilities of the induction soldering from the
aspect of the process technology as well as its monitoring and
supervision.

Wstęp
Lutowanie indukcyjne stosowane powszechnie od wielu
dziesięcioleci nabrało w ostatnim okresie szczególnego znaczenia,
co przyczynia się do coraz szerszego stosowania tego procesu, a zarazem do wzrostu postępu technicznego tej dziedziny
łączenia. Dynamika rozwoju wynika głównie ze stosowania coraz
nowocześniejszych urządzeń do lutowania indukcyjnego oraz
rosnących oczekiwań związanych z kontrolą procesu wymaganą w
nowoczesnych systemach produkcyjnych. Przykłady zastosowań
nagrzewania indukcyjnego autorzy przytoczyli we wcześniejszych
publikacjach [1÷4].

Rozwiązywaniu tych zagadnień najlepiej sprzyjają systemy
sterowania cyfrowego wyposażone w odpowiednie algorytmy
sterowania i współpracujące z przetwornikami i czujnikami, które
dostarczają bieżących informacji o przebiegu procesu oraz stanie
pracy urządzenia. Schemat ideowy urządzenia inwertorowego do
lutowania indukcyjnego z aktywnym systemem sterowania pokazano na rysunku 1.
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Charakterystyka urządzenia
do lutowania indukcyjnego
Projektowane i konstruowane dotychczas urządzenia inwertorowe do lutowania indukcyjnego cechowała głównie dbałość
o wysoką sprawność przetwarzania energii oraz małe gabaryty
urządzenia przy zapewnieniu właściwych parametrów realizowanego
procesu gwarantujących powtarzalność uzyskiwanych połączeń
nie zapominając jednocześnie o utrzymaniu stosunkowo niskich
kosztów wytwarzania. W uproszczeniu można stwierdzić, iż skupiano główną uwagę na zasadniczym celu, tj. konstrukcji toru
prądowego z niezbędną obsługą układu sterowania, który można
określić mianem układu pasywnego. Obecnie ta sytuacja ulega
całkowitej zmianie. Konstruowane nowe systemy sterowania, które
można określić mianem aktywnych, zapewniają nowe możliwości
procesom lutowania indukcyjnego.
Dotyczy to głównie takich zagadnień w procesie lutowania
indukcyjnego jak: sterowanie energią nagrzewania z gwarancją stabilności, sterowanie złożonym cyklem nagrzewania, monitorowanie
procesu nagrzewania i bezpiecznej eksploatacji urządzenia.

Dr inż. Ryszard Krawczyk, dr inż. Jan Plewniak – Politechnika
Częstochowska.

UP

MS

Rys. 1. Schemat ideowy urządzenia (z wewnętrzną przemianą częstotliwości) do lutowania indukcyjnego: CUS – cyfrowy układ sterowania, regulacji,
zabezpieczeń i monitorowania; MS – moduły sterowania; UP – układ
pomiarowy; PCP – przekładniki i czujniki pomiarowe

Urządzenie przedstawione na schemacie składa się z następujących zespołów:
• prostownika napięcia sieci zasilającej,
• filtra pojemnościowego,
• przekształtnika tranzystorowego,
• transformatora z rdzeniem ferrytowym,
• pojemnościowego układu kompensacji mocy biernej,
• przekładników i czujników pomiarowych (PCP),
• wzbudnika indukcyjnego,
• układu pomiarowego (UP),
• cyfrowego układu sterowania (CUS), regulacji, zabezpieczeń
i monitorowania wraz z modułami sterowania (MS).
Rola takiego układu sterowania nabiera istotnego znaczenia nie
tylko dla prawidłowego działania urządzenia lecz przede wszystkim dla właściwego przebiegu procesu lutowania indukcyjnego.
Umożliwia w pełni precyzyjne sterowanie procesem lutowania gwarantując wysoką powtarzalność. Ponadto układ zapewnia ciągłe

PRZEGLĄD SPAWALNICTWA 9/2007

19

monitorowanie procesu, dokumentując najważniejsze parametry
lutowania w pamięci systemu. Szczegółowe możliwości takiego
systemu sterowania przedstawiono w dalszej części na przykładzie zastosowanym w konstrukcji urządzenia do lutowania
indukcyjnego.

Cyfrowy układ sterowania
Prezentowany układ sterowania oparty jest na procesorze
ośmiobitowym programowanym w asemblerze z transmisją danych bezpośrednio z komputera przez złącze RS. Natomiast bieżącą
obsługę systemu zapewnia pulpit sterowniczy zintegrowany z cyfrowym układem sterowania. Widok pulpitu sterowniczego przedstawiono na rysunku 2.

2

1

3

5

4

WartoĞci rzeczywiste
parametrów – moc
nagrzewania P[%]
i górna granica
przepáywu gazu
osáonowego v[l/min]

6

WartoĞci rzeczywiste
parametrów – czas
nagrzewania t[s]
i dolna granica
przepáywu gazu
osáonowego v[l/min]

7
8
10

9
11

12
13

Elementy pulpitu sterowniczego wg oznaczeń na rysunku 2
to: 1 – wyświetlacz dwuwierszowy do kontroli bieżącej parametrów w procesie lutowania; 2 – diody sygnalizujące aktywne parametry procesu lutowania; 3 – przełączniki zmiany parametrów;
4 – wskaźniki kontrolne stanu pracy urządzenia; 5 – przełącznik
funkcyjny stanu programowania lub pracy; 6 – przycisk kasowania blokady i dioda kontrolna; 7 – wybór numeru programu oraz
regulacja mocy nagrzewania i górnej wartości przepływu gazu
osłonowego; 8 – regulacja czasu nagrzewania i dolnej wartości
przepływu gazu osłonowego oraz korekcja czasu nagrzewania;
9 – sygnalizacja trwania procesu lutowania; 10 – przerwanie procesu nagrzewania (STOP); 11 – rozpoczęcie procesu lutowania
(START); 12 – złącze do transmisji danych o procesie; 13 – złącze
do współpracy z dodatkowym modułem programowania.
Cały system sterowania obsługiwany jest na trzech poziomach
działania i obsługi funkcji programowych:
Poziom I funkcjonuje w okresie kilkunastu sekund tuż po załączeniu urządzenia i dotyczy funkcji kontrolnych urządzenia takich
jak: stan zasilania, temperatura toru mocy, działanie układu chłodzenia, przegląd serwisowy.
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WskaĨnik aktywnych parametrów –
moc nagrzewania i górna granica
przepáywu gazu osáonowego

WskaĨnik aktywnych parametrów –
czas nagrzewania i dolna granica
przepáywu gazu osáonowego

Przeáącznik aktywnych
parametrów – moc
nagrzewania i górna
granica przepáywu gazu
osáonowego
Przeáącznik aktywnych
parametrów – czas
nagrzewania i dolna
granica przepáywu gazu
osáonowego

Rys. 3. Funkcje wyświetlacza

Rys. 2. Pulpit sterowniczy
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Poziom II funkcjonuje po zakończeniu poziomu I i dotyczy
obsługi podstawowej funkcji urządzenia jaką jest nagrzewanie w
procesie lutowania i obejmuje następujące możliwości: wybór odpowiedniego programu do realizacji procesu, kontrolę parametrów
zapisanych w programie, możliwośc uruchomienia i zatrzymania
procesu, możliwość korygowania czasu trwania procesu podczas
jego przebiegu.
Na tym poziomie działania funkcji programowych nie jest
możliwe wprowadzanie zmian parametrów lutowania za wyjątkiem
wspomnianej korekty czasu lutowania.
Poziom III funkcjonuje po zakończeniu poziomu I i wciśnięciu
klawisza „F” (przełącznik funkcyjny poz. 5 rys. 2), a dotyczy
operacji programowania urządzenia dla procesu lutowania i obejmuje następujące możliwości: nastawa mocy nagrzewania P (%),
nastawa czasu nagrzewania t (s), nastawa wydajności przepływu
gazu osłonowego v (l/min),
Szczegółowy opis poszczególnych funkcji: wyświetlacza,
wskażników kontrolnych, nastaw parametrów, start i stop procesu
oraz połączeń zewnętrznych pokazano na rysunkach 3÷7.

WskaĨnik funkcji pracy (dioda nie Ğwieci)
lub programowania (dioda Ğwieci pulsująco)

WskaĨnik zasilania (prawidáowe
dziaáanie-dioda Ğwieci)
WskaĨnik przegrzania
urządzenia (prawidáowe
dziaáanie-dioda nie Ğwieci)

WskaĨniki zamkniĊcia
uchwytów mocujących
K1, K2 oraz
wáaĞciwego przepáywu
gazu osáonowego
(prawidáowe dziaáaniediody nie Ğwiecą)

WskaĨnik ukáadu
cháodzenia (prawidáowe
dziaáanie-dioda nie Ğwieci)

Przycisk funkcji pracy
lub programowania

WskaĨnik sygnalizacji
przeglądu serwisowego
urządzenia (dioda Ğwieci)

WskaĨnik blokady
(dioda Ğwieci w stanie
zadziaáania blokady)

Przycisk kasowania
blokady

Rys. 4. Funkcje wskaźników kontrolnych

Wybór programu lutowania – w trybie
gotowoĞci do pracy
Nastawa mocy nagrzewania oraz
górnej wartoĞci przepáywu gazu
osáonowego – w trybie programowania
Korekta czasu lutowania – w trybie
gotowoĞci do pracy
Nastawa czasu nagrzewania oraz
dolnej wartoĞci przepáywu gazu
osáonowego – w trybie programowania
Kontrola trwania procesu lutowania –
w trybie pracy (dioda Ğwieci podczas
lutowania)

Rys. 5. Funkcje nastawy parametrów

Przerwanie procesu
lutowania bez
oczekiwania na
automatyczne
wyáączenie– w
trybie pracy

RozpoczĊcie
procesu lutowania
– tylko w trybie
pracy

Rys. 6. Funkcje start i stop procesu

RS 1 – záącze do transmisji danych o procesie
RS 2 – záącze do wspóápracy z dodatkowym
moduáem programowania

Rys. 7. Funkcje połączeń zewnętrznych

Opracowany system sterowania z pełnym rozdziałem funkcji
zapewnia łatwą i bezpieczną obsługę procesu technologicznego co
potwierdzają następujące czynniki:
• w trybie programowania parametrów procesu wyświetlacze
wskazują deklarowane wartości mocy, czasu i zakresu przepływu gazu, a rozpoczęcie procesu lutowania nie jest możliwe,
• w trybie pracy (działania procesu lutowania) wyświetlacze
wskazują rzeczywiste wartości mocy, czasu i średnie wartości
przepływu gazu w kanale lewym i prawym, a zmiana jego parametrów nie jest możliwa; możliwa jest jedynie niewielka korekta
czasu nagrzewania,
• zaprogramowane parametry przechowywane są w pamięci po
wyłączeniu urządzenia, a zmiana parametrów programu wymaga ponownego programowania bez uprzedniego kasowania
pamięci.
Zaprezentowany powyżej system sterowania pozwolił wykreować nowe możliwości lutowania indukcyjnego. Do najważniejszych
zalet wynikających ze stosowania tego systemu należy zaliczyć:
Sterowanie w sposób aktywny mocą nagrzewania – nastawy
mocy nagrzewania deklaruje się w systemie jako wartości procentowe całkowitej mocy opracowanego urządzenia. Z chwilą
rozpoczęcia procesu system analizuje na bieżąco iloczyn rzeczywistego napięcia i natężenia prądu nagrzewania (rzeczywistą
moc nagrzewania) oraz porównuje ją z deklarowaną wartością;
jeżeli występuje rozbieżność, system wymusza zmianę napięcia
zasilania toru mocy (podwyższa lub obniża), aby zapewnić równowagę mocy rzeczywistej do deklarowanej. Sterowanie w taki
sposób mocą nagrzewania zapewnia stabilność procesu lutowania
niezależnie od wielu czynników zewnętrznych mających wpływ na
jego właściwe działanie, np. wahania napięcia zasilania, zmiana
położenia elementów w obszarze wzbudnika, zmiana własności
magnetycznych materiału podczas nagrzewania itp.
Programowanie do pamięci ośmiu różnych cykli procesu lutowania obejmujących następujące parametry: moc nagrzewania
P (%), czas trwania procesu t (s), wydajność przepływu gazu
osłonowego v (l/min) w dwóch niezależnych kanałach do osłony
elementów z dwóch stron niezależnie, np. wewnątrz i zewnątrz
elementu o profilu zamkniętym. Proces lutowania (podstawowe
parametry, tj. moc i czas) może być programowany jednostopniowo w cyklu prostym (nagrzewanie z określoną stałą mocą
w określonym czasie) oraz dwustopniowo w cyklu złożonym
(nagrzewanie w dwóch następujących po sobie etapach z różną
mocą i różnymi czasami). Stosowanie z dużą łatwością w pro-

cesie lutowania złożonego cyklu nagrzewania zapewnia możliwość precyzyjnego kształtowania pola temperatury w elementach
nagrzewanych do lutowania, co jest niezwykle istotne, szczególnie
przy ich złożonych kształtach utrudniających właściwe kształtowanie pola temperatury przy cyklu prostym nagrzewania. Ponadto stosowanie kontroli przepływu gazu osłonowego w dwóch
niezależnych strumieniach z nastawą wymaganego przepływu
minimalnego i ograniczonego z góry przepływem maksymalnym
ma podwójne znaczenie. Po pierwsze, bardzo istotny z punktu
widzenia technologii, minimalny przepływ gazu zapewniający
skuteczną osłonę, a po drugie granica maksymalnego przepływu
zastosowana z punktu widzenia ekonomicznego (ograniczenia
kosztów osłony gazowej). Wyznaczenie natężenia przepływu
gazu jest możliwe w przedziale od minimum do maksimum z zakresu 0 > v d 10(l/min) oraz gdy vmin < vmax. Przekroczenie
wyznaczonej granicy natężenia przepływu gazu, minimalnej lub
maksymalnej, nie pozwala na uruchomienie procesu lutowania
z uwagi na niespełnienie jednego z kryteriów: technologicznego
bądź ekonomicznego.
Monitorowanie procesu lutowania poprzez ciągły zapis istotnych jego parametrów i przechowywanie w pamięci operacyjnej
systemu z możliwością przesłania bezpośrednio przez złącze RS
drogą przewodową do komputera lub za pośrednictwem sieci (rys.
7). Rejestrowane parametry z procesu lutowania to: rzeczywisty czas
rozpoczęcia i zakończenia nagrzewania, średnia moc nagrzewania
(określana w procentach) oraz średnie wartości wydajności przepływu gazu osłonowego. W przypadku złożonego cyklu nagrzewania
rejestrowane parametry odnoszą się do każdej fazy nagrzewania
indywidualnie. Po zakończeniu pracy urządzenia system dokonuje
podsumowania przebiegu pracy poprzez wyznaczenie liczby cykli
oraz sumarycznego czasu nagrzewania. Informacje te są uwidocznione w systemie po ponownym uruchomieniu urządzenia do pracy.
System monitorowania nadzoruje również ustawienia początkowe
urządzenia (czas załączenia, wybór numeru programu) i umieszcza
je w nagłówku rejestrowanych danych.
Dane zapisywane są w pamięci w systemie pętli otwartej. Objętość pamięci pozwala na zapis ok. 2000 cykli nagrzewania, a po
zapełnieniu usuwane są z pamięci najstarsze zapisy dla uwolnienia
pamięci dla nowych danych. Ten system zapisu zapewnia ciągłą
obsługę procesu technologicznego w cyklu produkcyjnym.
Przedstawiona charakterystyka inwertorowego urządzenia
do lutowania indukcyjnego z nowoczesnym cyfrowym systemem
sterowania, którego zalety zaprezentowano powyżej, ukazała szereg nowych możliwości tego procesu łączenia, zarówno od strony
technologicznej jak i ogólnoprodukcyjnej.
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Lutowanie części szczególnie odpowiedzialnych
spoiwem AMS4777 (BNi-2)
Applying of AMS4777 (BNi-2)
filler metal in brazing of responsible components.
Streszczenie

Abstract

W artykule opisano zagadnienie dotyczące możliwości
zastępowania, w pewnych określonych obszarach zastosowań,
sprawdzonego lutu BAu-4 lutem BNi-2. Opracowanie jest jedynie
zasygnalizowaniem problemu i zwraca uwagę na konieczność
zweryfikowania takich rozwiązań na przestrzeni kilkuletniej eksploatacji połączeń zrealizowanych za pomocą BNi-2, w trudnych
środowiskach roboczych.

The paper describes possibilities of substitutivity of verified
BAu-4 with BNi-2 filler metal in some specified applications. The
document shows introduction of the problem only and pays
attention to necessity of verification of such solutions during
long-term operating in heavy environments.

Wstęp
W ostatnich latach, w praktyce produkcyjnej stawia się coraz
częściej kwestie zasadności prowadzenia sprawdzonych procesów
bez poszukiwania innych rozwiązań. Chodzi tu oczywiście nie tylko o optymalizację samego procesu produkcyjnego, ale również
o względy ekonomiczne. Dotyczy to między innymi ważnego
w wielu dziedzinach przemysłu zagadnienia jakim jest lutowanie
twarde. Opracowanie dotyczy dwóch stopów lutowniczych: BAu-4,
który jest materiałem sprawdzonym w długoletniej praktyce w specyficznych, odpowiedzialnych połączeniach oraz BNi-2, który jest
lutem szeroko stosowanym w wielu dziedzinach techniki, w tym
również w tworzeniu połączeń części odpowiedzialnych.
Przy czym BNi-2 jest lutem zdecydowanie tańszym, niż zweryfikowany w krytycznych zastosowaniach, ale bardzo kosztowny
BAu-4. Dlatego w związku z powyższym, nasuwa się pytanie, czy
zasadnym jest poprowadzenie badań w kierunku częściowego zastąpienia lutu BAu-4 lutem BNi-2 w lutowaniu części szczególnie
odpowiedzialnych maszyn, urządzeń czy instalacji, gdzie wymaga
się w tych połączeniach odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej oraz odporności na działanie wysoce korozyjnego środowiska
pracy przez długoletni okres eksploatacji, redukując przy tym jednocześnie całkowite koszty produkcji.

Krótka charakterystyka lutu BAu-4
Lut 82Au-18Ni stosowany jest od kilkudziesięciu lat. Jednym
z zastosowań jest wytwarzanie połączeń elementów silników dla
przemysłu lotniczego [1, 2].

Mgr inż. Jacek Baranowski, mgr inż. Janusz Breliński, dr inż.
Manfred Boretius – Listemann Polska.
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Złącze na stalach nierdzewnych, w tym na stalach typu maraging, wykonane stopem lutowniczym Au-Ni charakteryzuje się dużą
wytrzymałością mechaniczną rzędu do 1200 MPa [3] oraz dużą
odpornością korozyjną w podwyższonej temperaturze.
Ponadto, lut ten jest bardzo agresywny w stosunku do podłoża
materiału bazowego, wywołując tzw. efekt tworzenia stopu.
Rysunek 1 a oraz 1 b przedstawia obraz typowego złącza
lutowanego lutem Au-Ni i stali typu SST z mocno uwidocznioną
warstwą dyfuzyjną [4].
Au
a)

b)

Rys. 1. Lutowina na stali 18-8 wykonana lutem BVAu-4: a – szerokość
lutowiny i warstwy dyfuzyjnej: b – obraz fluorescencyjny rozmieszczenia
Au w lutowinie [4]

Innym, bardzo rozpowszechnionym zastosowaniem tego lutu
jest wytwarzanie połączeń w częściach wirujących sprężarek oraz
turbosprężarek. Odpowiednia wytrzymałość tych połączeń w warunkach pracy o wytężeniu bliskim jedności, wysoka odporność na
silnie korozyjne środowiska pracy zostały przez ostatnie kilkadziesiąt lat zweryfikowane w praktyce eksploatacyjnej. W firmie Listemann Polska od ponad roku przeprowadza się procesy lutowania
próżniowego kół wirników sprężarek z zastosowaniem lutu BVAu-4
(rys. 2). Dodatkowo, części te poddawane są odpowiedniej obróbce cieplnej zarówno przed jak i po procesie lutowania.
W tablicy I podano podstawowe oznaczenia lutu 82Au-18Ni
oraz jedną z nazw handlowych stosowaną przez znanego producenta materiałów lutowniczych [5, 6].

W tablicy II podano różne oznaczenia BNi-2 wg odpowiednich
norm oraz wybrane przykłady oznaczeń używanych przez znane
firmy, głównie z branży lotniczej [5÷7].
Tablice III, IV, przedstawiają podstawowe dane stopu lutowniczego BNi-2.

Przedstawienie problemu
Rys. 2. Przykład koła wirnika 3D sprężarki zlutowanego za pomocą BVAu-4
w firmie Listemann Polska (za zgodą Universal Turbomachinery Equipment
Ltd.)

Tablica I. Podstawowe dane identyfikacyjne lutu 82Au-18Ni [5, 6]
EN 1044 AWS A5.8
AU 105

EN ISO 3677

BAu-4/BVAu-4 Gr 1 B-Au82Ni-950

Handy & Harman
LM 131 Gr 1

Tablica II. Podstawowe oznaczenia normalizacyjne i nazwy handlowe lutu
BNi-2 [5÷7].
AWS A5.8

BNi-2

AMS

4777

ES EN 1044

NI 102

EN ISO 3677

B-Ni82CrSiBFe-970/1000

DIN 8513

L-Ni2

Handy&Harman

Hi-Temp 820

Nicrobraz

LM

General Electric

B50TF204

Allied Signal

EMS 54752-II / 94777

Rolls Royce

MSRP 9500/97

Tablica III. Skład procentowy lutu BNi-2 [5, 6]
Ni

Cr

Si

B

Fe

C

P

Osnowa

6,0-8,0

4,0-5,0

2,75-3,5

2,5-3,5

0,06
max

0,02
max

Podstawowa charakterystyka
lutu BNi-2
BNi-2 (AMS 4777) to stop lutowniczy szeroko stosowany
w wielu dziedzinach techniki w lutowaniu części urządzeń, maszyn
i instalacji. Przez światowych producentów materiałów lutowniczych zalecany do stosowania w przemyśle lotniczym, medycznym oraz spożywczym [6]. Charakterystyczną cechą lutu jest
stosunkowo niski stopień penetracji w materiał bazowy [6]. Inni
producenci klasyfikują go jako bardzo dobry do lutowania lekkich
ruchomych części silników oraz nieruchomych ciężkich elementów
silników lub maszyn [7].

Przez lata doświadczeń zostały empirycznie wypracowane
i ustalone podstawy technologiczne procesu lutowania lutem BAu-4,
uwzględniając lutowanie w próżni, dodatkową obróbkę cieplną, skojarzoną z odpowiednim materiałem. Znane są różnorakie zjawiska
zachodzące podczas przeprowadzania procesu lutowania w danym
materiale, zmiany mikrostruktury, które pośrednio lub bezpośrednio
wpływają na np. rozmiar szczeliny lutowniczej [3].
Uwzględniając te wszystkie aspekty, jakiekolwiek próby zastosowania innego rodzaju lutu w danej aplikacji, a zwłaszcza
w lutowaniu kół wirników sprężarek, prowadzące do zmiany samego procesu lutowania lub innych parametrów technologicznych,
bez uprzednich długoterminowych badań, wydają się być bardzo
ryzykowne. Firma, która podjęłaby ryzyko zamiany materiału lutowniczego, w uznanym i sprawdzonym procesie technologicznym, naraża się na niebezpieczeństwo związane z możliwością wystąpienia nieprzewidzianych komplikacji podczas wieloletniego
użytkowania zlutowanych elementów maszyn pracujących pod
wysokim obciążeniem w trudnych, często korozyjnych środowiskach eksploatacyjnych.
Pomimo znanych parametrów wytrzymałościowych połączenia lutowanego lutem BNi-2 i konkretnego materiału bazowego, to
w dziedzinie połączeń elementów wirujących sprężarek wykonywanych sprawdzoną technologią BAu-4, przy próbach realizowania
połączeń za pomocą BNi-2 istnieje wysokie prawdopodobieństwo
wystąpienia nieprzewidzianych, niekorzystnych zjawisk na przestrzeni długoletniego procesu eksploatacji.
Istnieje jednak jeden ważny czynnik wspomniany we wstępie,
a rzutujący na całe zagadnienie: czynnik ekonomiczny. 82Au-18Ni
jest bardzo drogim materiałem lutującym, co automatycznie podraża całkowite koszty wykonania procesu lutowania. Zmusza to niejako do prób poszukiwania tańszych rozwiązań technologicznych.
Dlatego też takie ryzyko można podjąć, jednak pod warunkiem
stosowania odpowiednio rozważnych i przemyślanych działań.
Powinno się rozważyć dwa kierunki prac w dziedzinie lutowania
elementów sprężarek, czy odpowiedzialnych części silników:
połączenia elementów wirujących oraz elementów niewirujących
(pracujących statycznie).

Elementy wirujące
Pierwszy przypadek jest bardziej ryzykowny. Uwzględnienie
wymaganych wytrzymałości mechanicznych oraz odporności
korozyjnej to kluczowe zagadnienie. Zdecydowanie wymagane są
w tym przypadku długoletnie badania potwierdzające lub wykluczające zasadność zmiany materiału lutowniczego.

Tablica IV. Podstawowa charakterystyka lutu BNi-2 [7]
Solidus
°C

Likwidus
°C

Zakres temperatur lutowania
°C

Zalecana temperatura lutowania
°C

970

1000

1010-1175

1065
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Innym zagadnieniem pozostaje możliwość zastosowania BNi-2
w szczególnych przypadkach poprawy lutowania połączeń poprzednio wykonanych za pomocą Au-Ni. Zwłaszcza, jeśli lut niklowy zastosuje się miejscach niedolutowanych, które nie są bezpośrednio narażone na wysokie obciążenia.
W firmie Listemann Polska podjęto próbę naprawy koła wirnika
sprężarki. Zastosowany materiał bazowy to stal maraging 17-4PH,
zaś podstawowym materiałem lutowniczym był lut BAu-4. Podczas
standardowego procesu lutowania próżniowego nastąpiło niekontrolowane powiększenie się szczeliny lutowniczej. Efektem był wyciek roztopionego lutu. Kontrola po lutowaniu wykazała nieciągłości
na kilku łopatkach wirnika sprężarki. Po wnikliwej analizie problemu
zdecydowano się na ponowne lutowanie wirnika. Chodziło o to, aby
bez rozlutowywania złącza i ponownej mechanicznej obróbki dopasowującej uzyskać szczelinę, w której siły kapilarne zapobiegną
„ucieczce” roztopionego materiału lutowniczego. Wystąpiły tutaj
dwa niesprzyjające czynniki: niemożność zaaplikowania oryginalnego lutu BAu-4 w postaci taśmy oraz chwilowy brak dostępności
tego lutu w postaci pasty. Niezależnie od tego wystąpiła potrzeba
wypełnienia nieciągłości spoiny o szerokości powyżej 0,1 mm taśmą ze stali 13-4, co znacznie zredukowało szczelinę lutowniczą.
Zaryzykowano zastosowanie lutu innego niż oryginalny, bazującego
na niklu, który dawałby spore szanse na zmieszanie się z lutem
pierwotnym, o zbliżonych parametrach lutowania, a przy tym tańszym, obniżającym koszty procesu.
Wybór padł na BNi-2 w postaci pasty. Zastosowano te same
parametry cyklu obróbki cieplnej. Po ponownym lutowaniu, kontrola wykazała całkowite wypełnienie nieciągłości w połączeniach
łopatek wirnika. Po udanym odwirowaniu koła i uzyskaniu poprawnych wyników wytrzymałościowych, zachęca to do dalszych
badań nad możliwościami stosowania lutu BNi-2 w operacjach
lutowania poprawkowego.

Badania laboratoryjne
W czasie operacji ponownego lutowania koła wirnika sprężarki,
dodatkowo umieszczono w piecu przygotowane próbki również
z materiału 17-4PH i zastosowaną tą samą pastę lutowniczą BNi-2
(AMS 4777), pochodzącą z tej samej serii produkcyjnej.
Cykl lutowania zrealizowano z oryginalnymi parametrami lutowania podstawowego, ale równocześnie zbliżonymi do typowych
parametrów procesu próżniowego dla lutu BNi-2:
• temperatura lutowania – w zakresie 1000÷1060°C,
• ciśnienie cząstkowe – ok. 60 Pa,
• odpowiednie przystanki izotermiczne na wyrównanie temperatury i termiczny rozkład tlenków,

• odpowiednie czasy wygrzewania na temperaturze lutowania,
• punkt rosy gazu chłodzącego w granicach -50÷-60°C.
Proces lutowania przeprowadzono w piecu próżniowym z grafitową komorą grzejną i ciśnieniu studzenia 1,5 bar abs (rys. 3).
Poniżej przedstawiono wyniki badań próbek zawartych w raportach [8, 9]

Złącze lutowane lutem BNi2
Badania mikroskopowe
Złącze lutowane o szerokości lutowiny 0,105 mm, trawiono
odczynnikiem Mi 19 Fe wg PN -61/H-04503 (rys. 4).

Rys. 4. Złącze lutowane – szerokość lutowiny 105 µm (pow. 200x)

Strukturalnie zbliżone jest do złącz lutowanych lutem BAu4,
z dość wyraźnie uwidocznioną warstwą dyfuzyjną obok lutowiny.
Sama struktura lutu jest niewidoczna.

Próba statyczna rozciągania
Zerwanie próbki nastąpiło w złączu przy wydłużeniu próbki
ok. 1,5%. Wytrzymałość jest na zadowalającym poziomie (Rm =
715 MPa), przy wytrzymałości próbki materiału litego pobranej
z pierścienia – świadka, gdzie uzyskane wyniki oscylowały w granicach Rm = 895 MPa. Obie próbki pochodziły z tego samego,
poprawkowego cyklu lutowania i obróbki cieplnej.
Niezbędne są jednak dalsze próby i badania w tym zakresie,
aby możliwe było wyciągnięcie jednoznacznych wniosków. Pomimo to, już wyniki pierwszych badań dają dobre rokowania.

Elementy niewirujące

Rys. 3. Piec próżniowy Seco/Warwick 2.0-VP-4042/30 HV
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W tym przypadku sprawa wytrzymałości nie jest kluczowym
czynnikiem, natomiast pozostają kwestie długotrwałej odporności
korozyjnej oraz działania wysokiej temperatury w środowisku eksploatacyjnym. Pojawiają się możliwości zastępowania połączenia
spawanego połączeniem lutowanym.
Uwzględniając drugi przypadek firma Listemann Polska ma na
koncie udane wdrożenie technologii lutowania próżniowego niewirujących elementów sprężarek tzw. przepon (diafragm) bazujące na lucie
BNi-2. Materiałem lutowanym była stal 2H13. Zastosowano lut BNi-2
w postaci pasty lutowniczej. Brak dynamicznego obciążenia tych elementów uzasadnia zastosowanie tego materiału bez ryzyka wystąpienia nieprzewidzianych problemów eksploatacyjnych. Jest to ciekawy
przykład zastąpienia technologii spawania lutowaniem próżniowym.

Inne zastosowania
Innym zastosowaniem lutu BNi-2 okazała się możliwość zastąpienia połączeń spawanych w elementach wtryskiwaczy paliwa do
silników turbinowych oraz do turbinowych generatorów mocy dla
jednego z klientów firmy. W tym przypadku elementy wykonane ze
stali nierdzewnej AISI 304 zostały zlutowane za pomocą lutu BNi-2.
Opracowano wytyczne procesu oraz zgodnie z sugestią klienta, wyznaczono warunki techniczne odbioru, bazując na własnym doświadczeniu. Przeprowadzono próby z dwoma postaciami lutu: taśmą
0,05 mm oraz pastą. Ponieważ rezultaty były bardzo zadowalające,
w drugim etapie prób zatwierdzających produkt u klienta, zdecydowano się na wprowadzenie czynnika ekonomicznego – wybrano postać
lutu – pastę jako tańsze rozwiązanie w stosunku do taśmy. Nie bez znaczenia pozostawał fakt, że w tym konkretnym przypadku łatwiejszym
i szybszym sposobem aplikacji lutu okazało się użycie odpowiedniego
aplikatora i pasty. Obecnie, Listemann Polska przeprowadza procesy
lutowania z pierwszymi partiami produkcyjnymi (rys. 5).
Kolejnym, dość typowym zastosowaniem lutu BNi-2 w dziedzinie silników turbinowych jest lutowanie pierścieni kierujących do
kadłuba komór spalania. Materiałem bazowym jest stop na osno-

Rys. 6. Element ze stopu Hastelloy X lutowany materiałem BNi-2

Rys. 7. Aplikowanie BNi-2 w postaci pasty.

Rys. 5. Fragment połączenia lutowanego wtryskiwacza za pomocą AMS4777

Wnioski
Na przestrzeni kilkudziesięciu lat, stop lutowniczy BAu-4
sprawdził się w praktyce w zastosowaniach w przemyśle lotniczym, jak i w produkcji kół wirników sprężarek w długoletniej
eksploatacji. Niestety lut ten charakteryzuje się wysoką ceną
zakupu, co wiąże się z wysokimi całkowitymi kosztami produkcji. Nasuwa się pytanie o potrzebę poszukiwania rozwiązań
równie dobrych, ale tańszych. Szczególną uwagę zwraca się na
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Lutospawanie plazmowe proszkowe PTA
złączy blach karoseryjnych
galwanizowanych cynkiem
Plasma powder transferred arc PTA
braze welding of car body zinc coated
steel sheets butt joints
Streszczenie

Abstract

W artykule przedstawiono wyniki badań procesu automatycznego lutospawania plazmowego proszkowego PTA, złączy
doczołowych blach karoseryjnych ze stali węglowo-manganowych FEP04 o grubości 0,9 mm dwustronnie galwanizowanych
cynkiem. Ustalono warunki technologiczne lutospawania plazmowego proszkowego PTA złączy doczołowych z materiałem
dodatkowym w postaci proszku metalicznego o osnowie miedziowo-cynowej. Przeprowadzono badania własności mechanicznych, badania metalograficzne oraz pomiary twardości
złączy. Wykazano, że istnieje bardzo wąski zakres optymalnych
parametrów lutospawania plazmowego proszkowego PTA zapewniających dobrą jakość złączy, o własnościach mechanicznych nie mniejszych od materiału rodzimego.

Results of automatic plasma powder transferred arc – PTA
braze welding process of car body double-sided zinc electrolytic
coated FEP04 steel sheets, 0.9 mm thick were described in the
paper. WPS of PTA Copper-Tin matrix powder braze welded butt
joints were determined. Investigations of mechanical properties,
metallography and hardness tests were done. It was proved that
there is a narrow range of optimal parameters of plasma braze
welding providing high quality of joints of mechanical properties
not lower than base material.

Wstęp
Wysokie wymagania dotyczące własności eksploatacyjnych
i odporności korozyjnej połączeń elementów karoserii samochodowej spowodowały, że coraz częściej w światowym przemyśle
motoryzacyjnym znajdują zastosowanie nowoczesne technologie
spawalnicze pozwalające na wykonanie złączy cienkich blach
stalowych ocynkowanych przy bardzo niskich energiach liniowych
spawania, często potrzebnych tylko do stopienia niskotopliwego
materiału dodatkowego, praktycznie bez zniszczenia powłoki
ochronnej i przy minimalnych odkształceniach termicznych, bardzo
wąskiej strefie wpływu ciepła i równocześnie znacznie wyższej
wydajności i jakości procesu [1÷3].
Z pośród coraz powszechniej stosowanych łukowych metod
lutospawania na szczególną uwagę zasługuje technologia lutospawania plazmowego proszkowego PTA, polegająca na uzyskaniu
połączenia w wyniku stopienia lutu twardego w postaci proszku
metalicznego, ciepłem łuku plazmowego. Łuk plazmowy stapia
proszek metaliczny oraz nagrzewa obszar łączonych blach aktyProf. dr hab. inż. Andrzej Klimpel, dr inż. Artur Czupryński,
dr inż. Jacek Górka, inż. Dagmara Gaczoł – Politechnika Śląska.
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wując procesy kapilarne (zwilżenie, rozpływność spoiwa) oraz
dyfuzji pomiędzy ciekłym lutem twardym a metalem rodzimym, tak
jak ma to miejsce w klasycznych procesach lutowania twardego.
Ilość ciepła dostarczona do obszaru lutospawania powinna być
kontrolowana tak, aby nie nastąpiło nadtopienia brzegów materiału
rodzimego [4÷6].
Celem badań wykonanych w Katedrze Spawalnictwa Politechniki Śląskiej było określenie wpływu parametrów automatycznego
lutospawania plazmowego proszkowego PTA z udziałem materiału
dodatkowego w postaci proszku, na jakość złączy doczołowych
karoseryjnych blach stalowych C-Mn o grubości 0,9 mm dwustronnie galwanizowanych cynkiem oraz ustalenie optymalnych
warunków technologicznych lutospawania plazmowego proszkowego PTA tych złączy.

Przebieg badań
Lutospawanie plazmowe proszkowe PTA próbnych złączy
doczołowych blach karoseryjnych ze stali FEP04 o grubości
0,9 mm, dwustronnie galwanizowanych cynkiem, przeprowadzono
na stanowisku badawczym, wyposażonym w urządzenia firmy
Castolin Eutectic, (rys. 1, tabl. I, II). W procesie lutospawania

Rys. 1. Wyposażenie stanowiska badawczego do lutospawania plazmowego proszkowego PTA złączy doczołowych blach karoseryjnych ze stali FEP04 o
grubości 0,9 mm, dwustronnie galwanizowanych cynkiem: 1 – układ pozycjonowania palnika firmy Castolin Eutectic, 2 –ręczny palnik plazmowy GAP E80,
3 – urządzenie do napawania plazmowego proszkowego Eutronic GAP200, 4 – butle z gazem osłonowym, plazmowym i transportującym proszek (argon),
5 – sterownik układu pozycjonującego palnik firmy Siemens SIMATIC 0P7, 6 – podajnik proszku EP1

Tablica I. Skład chemiczny blach karoseryjnych ze stali FEP04 o grubości 0,9 mm, dwustronnie galwanizowanych cynkiem
Skład chemiczny (% wag.)
C

Mn

Si

P

S

Al

Ti

max 0,03

-

-

0,014

0,033

0,087

wg Fiat Auto normazione 52806
Max 0,08

max 0,4

-

max 0,03
wg atestu

0,02

0,140

0,008

0,006

Tablica II. Własności mechaniczne blach karoseryjnych ze stali FEP04 o grubości 0,9 mm, dwustronnie galwanizowanych cynkiem, wg norm zakładowych
Fiat Auto normazione
Własności mechaniczne w temp. 20ºC
Grubość
warstwy
cynku
µm

7,5

próba rozciągania
Norma 50113
Rm
N/mm2

Re
N/mm2

Rm

270÷350

140÷210

0,62

Re

współczynniki tłoczności
Norma 50116

próba zginania
Norma 50125

A5 %

anizotropia r90

umocnienie
zgniotem n90

kąt gięcia °

38

2,0

0,200

D = 180

plazmowego proszkowego PTA zastosowano proszek metaliczny
o osnowie miedziowo-cynowej RotoTec Xuper FrixTec19800 firmy Castolin Eutectic, stosowany do termicznego natryskiwania
bez przetopienia powłok ochronnych na stalach niestopowych,
stopowych i wysokostopowych jak i stopach miedzi o zawartości
Cu < 95%, (tabl. III, IV).

Tablica III. Skład chemiczny proszku metalicznego RotoTec Xuper FrixTec19800 firmy Castolin wg danych producenta
Zawartość składników stopowych (% wag.)
Cu

Zn

Sn

inne

88,5

1,0

10,0

max 0,5

Tablica IV. Własności proszku metalicznego RotoTec Xuper FrixTec19800
firmy Castolin wg danych producenta

Rys. 2. Schemat procesu lutonapawania i lutospawania plazmowego
proszkowego PTA prowadzonego techniką ze współosiowym podawaniem
proszku w środkowy obszar plamki łuku plazmowego

Zakres
ziarnistości
µm

Gęstość
g/cm3

Zakres
temperatury
topnienia
o
C

Max.
temperatura
pracy złącza
o
C

Twardość
stopiwa w
temp. 20oC
HV30

38–125

8,9

850–1020

400

100–140

W celu zapewnienia odpowiednich warunków ochrony i formowania grani lutospoiny złącza, próby lutospawania plazmowego
proszkowego PTA prowadzono w specjalnym przyrządzie, sztywno
mocującym lutospawane blachy, wyposażonym w podkładkę miedzianą formującą, zapewniającą stabilny nadmuch gazu ochronnego od strony grani.
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Tablica V. Wpływ parametrów lutonapawania plazmowego proszkowego PTA na jakość lutonapoin wykonanych na powierzchni blach karoseryjnych ze stali
FEP04 o grubości 0,9 mm, dwustronnie galwanizowanych cynkiem
Nr
próbki

Natężenie
prądu
A

Prędkość
lutonapawania
cm/min

1

10

10

nierównomierne lico, niska jakość lutonapoiny

2

15

10

nierównomierne lico, niska jakość lutonapoiny

3

20

10

zbyt szerokie lico lutonapoiny, intensywne parowanie cynku, nieznaczne odkształcenie lutonapawanej
blachy

4

10

15

nierównomierne i chropowate lico lutonapoiny, duża ilość niestopionego proszku

5

15

15

poprawny kształt i wysoka jakość lutonapoiny

6

20

15

poprawny kształt i zadawalająca jakość lutonapoiny

7

10

20

niepoprawny kształt lica i bardzo niska jakość lutonapoiny

8

15

20

wąskie lico lutonapoiny

9

20

20

wąskie i nierównomierne lico lutonapoiny

Ocena jakości napoiny

UWAGI: Lutonapawanie plazmowe proszkowe PTA prądem stałym DC(-). Palnik plazmowy ustawiony prostopadle do powierzchni blachy. Dysza zwężająca o średnicy 1,7 mm.
Elektroda nietopliwa W-2%Th o średnicy 1,6 mm. Odległość dyszy zwężającej łuk plazmowy od lutonapawanego przedmiotu – 7,0 mm. Ilość podawanego proszku 13,5 g/min.
Natężenie przepływu gazu plazmowego – argonu: 2,5 l/min, gazu transportującego proszek – argonu 3 l/min, gazu ochronnego lica – argonu: 10 l/min, gazu ochronnego grani
– argonu: 3 l/min.
– optymalne parametry lutonapawania plazmowego proszkowego PTA.

Lutonapoina nr 5

Lutonapoina nr 6

Rys. 3. Widok lica lutonapoin napawanych plazmowo proszkowo PTA na powierzchni blach karoseryjnych ze stali FEP04 o grubości 0,9 mm, dwustronnie
galwanizowanych cynkiem (tabl. V)

Badania wstępne procesu lutospawania
W celu określenia wpływu parametrów automatycznego
lutospawania plazmowego proszkowego PTA, z materiałem dodatkowym w postaci proszku, na jakość lutospawanych złączy
doczołowych blach karoseryjnych ze stali FEP04 o grubości
0,9 mm, dwustronnie galwanizowanych cynkiem, przeprowadzono
wstępne próby lutonapawania plazmowego proszkowego blach
(rys. 2, tabl. V). Powierzchnie blach tuż przed lutonapawaniem
plazmowym proszkowym PTA dokładnie oczyszczono z wszel-

kich zanieczyszczeń i podgrzano do temperatury około 100oC.
Lutonapawanie plazmowe proszkowe PTA prowadzono techniką ze
współosiowym podawaniem proszku w środkowy obszar plamki
łuku, z ustawieniem palnika pod kątem 90o do powierzchni blachy
(rys. 2). Na podstawie oceny jakości prostych ściegów lutonapoin
ustalono zakres optymalnych parametrów, zapewniający minimalne
parowanie cynku z powierzchni blachy, stabilny przebieg procesu
lutonapawania plazmowego proszkowego PTA, bez nadmiernego
rozprysku lutu, dobrą rozpływność stopiwa oraz poprawny kształt
lutonapoin, bez jakichkolwiek wad wewnętrznych i zewnętrznych.

Tablica VI. Wyniki pomiaru twardości HV 0,2 w lutospawanym plazmowo proszkowo PTA złączu doczołowym blach karoseryjnych ze stali FEP04 o grubości 0,9 mm, dwustronnie galwanizowanych cynkiem (łącze nr 5, tabl. V)

Linia pomiarowa

Miejsce pomiaru twardości HV 0,2*
materiał rodzimy

strefa wpływu ciepła

lutospoina

A

170

181

137

B

170

178

139

C

169

175

130

złącze nr 5, tablica V

UWAGI: * – średnia z trzech pomiarów twardości.
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Widok lica

Widok grani

Rys. 4. Widok lica i grani oraz makrostruktura lutospawanego plazmowo proszkowo PTA złącza doczołowego blach karoseryjnych ze stali FEP04 o grubości
0,9 mm, dwustronnie galwanizowanych cynkiem (złącze nr 5, tabl. V)

Technologia lutospawania plazmowego
proszkowego
Badania technologii lutospawania plazmowego proszkowego
PTA złączy doczołowych blach karoseryjnych ze stali FEP04
o grubości 0,9 mm, dwustronnie galwanizowanych cynkiem, przeprowadzono w zakresie parametrów ustalonych w badaniach
lutonapawania plazmowego proszkowego PTA prostych ściegów
napoin (tabl. V). Próby przeprowadzono na zautomatyzowanym
stanowisku badawczym (rys. 1). W celu zapewnienia wysokiej
jakości złączy próbnych, tuż przed lutospawaniem plazmowym
proszkowym PTA brzegi blach ukosowano na ,,I’’, krawędzie blach

oczyszczono chemicznie na szerokości 25 mm, a następnie dokładnie dopasowano i utwierdzono, tak aby szczelina między nimi nie
była większa niż 0,5–1,0 mm. Łączone blachy przed rozpoczęciem
procesu lutospawania podgrzano do temperatury około 100oC.
Materiał dodatkowy w postaci proszku metalicznego podawano
do obszaru lutospawania plazmowego proszkowego PTA dokładnie
wzdłuż osi szczeliny lutowniczej w środkowy obszar plamki łuku
plazmowego (rys. 2). Próbne złącza doczołowe wykonano prądem
stałym DC(-) przy natężeniu prądu w zakresie 15–20 A, prędkości
lutospawania wynoszącej 15 cm/min i ilości podawanego proszku
równej 13,5 g/min. Natężenie przepływu gazu plazmowego (argonu), gazu ochronnego lica i grani (argonu) oraz gazu transportującego proszek utrzymywano na stałym poziomie (tabl. V). Ocenę

a)

b)

c)

d)

Rys. 5. Mikrostruktura lutospawanego plazmowo proszkowo PTA złącza doczołowego blach karoseryjnych ze stali FEP04 o grubości 0,90 mm, dwustronnie
galwanizowanych cynkiem (złącze nr 5, tabl. V)
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Tablica VII. Wyniki statycznej próby rozciągania lutospawanych plazmowo proszkowo PTA złączy doczołowych blach karoseryjnych ze stali FEP04 o grubości 0,9 mm, dwustronnie galwanizowanych cynkiem (tabl. V)
złącze nr 5

Oznaczenie próbki

So
mm²

Rm
N/mm²

Rp0,2 śr
N/mm2

Obszar zerwania próbki

1A

20,0

272

155

w materiale

1B

20,0

273

155

w materiale

1C

20,0

276

158

w materiale

Obszar zerwania próbki

złącze nr 6

Oznaczenie próbki

So
mm²

Rm
N/mm²

Rp0,2 śr.
N/mm2

2A

20,0

273

155

w materiale

2B

20,0

265

152

w lutospoinie

2C

20,0

271

156

w materiale

Tablica VIII. Wyniki statycznej próby zginania poprzecznego lutospawanych plazmowo-proszkowo PTA złączy doczołowych blach karoseryjnych ze stali
FEP04 o grubości 0,9 mm, dwustronnie galwanizowanych cynkiem (tabl. V)
Oznaczenie próbki

Rodzaj próby zginania

Kąt zgięcia °

Ocena jakości

złącze nr 5
FBB1A

RL

180

brak naderwań i pęknięć

RBB1B

RG

180

brak naderwań i pęknięć

FBB1C

RL

180

brak naderwań i pęknięć

RBB1D

RG

180

brak naderwań i pęknięć

FBB1E

RL

180

brak naderwań i pęknięć

RBB1F

RG

180

brak naderwań i pęknięć

FBB2A

RL

180

RBB2B

RG

140

pęknięcie w lutospoinie w obszarze grani

FBB2C

RL

180

brak naderwań i pęknięć

RBB2D

RG

180

brak naderwań i pęknięć

FBB2E

RL

120

pęknięcie w lutospoinie wzdłuż linii brzegowej złącza

RBB2F

RG

180

brak naderwań i pęknięć

złącze nr 6
brak naderwań i pęknięć

UWAGI: RL – zginanie od strony lica, RG – zginanie od strony grani. Średnica trzpienia gnącego D = 4 mm

Tablica IX. Zalecane parametry lutospawania plazmowego proszkowego PTA złączy doczołowych blach karoseryjnych ze stali FEP04 o grubości 0,9 mm,
dwustronnie galwanizowanych cynkiem

Natężenie prądu
A

Prędkość
lutospawania
cm/min

Ilość
podawanego
proszku
g/min

Natężenie
przepływu gazu
ochronnego lica
l/min

Natężenie
przepływu gazu
ochronnego
grani
l/min

Natężenie
przepływu gazu
plazmowego
l/min

Natężenie
przepływu gazu
transportującego
proszek l/min

Energia
liniowa
kJ/cm

15-20

15

13,5

10,0

3,0

2,5

3,0

2,2–2,8

UWAGI: Lutospawanie plazmowe proszkowe PTA prądem stałym DC(-). Palnik plazmowy ustawiony prostopadle do powierzchni złącza, oś palnika pokrywa się z osią złącza.
Dysza zwężająca o średnicy 1,7 mm. Elektroda nietopliwa W-2% Th o średnicy 1,6 mm. Odległość dyszy zwężającej łuk plazmowy od lutospawanego przedmiotu – 7,0 mm. Ilość
podawanego proszku 13,5 g/min. Natężenie przepływu gazu plazmowego – argonu: 2,5 l/min, gazu transportującego proszek – argonu 3 l/min, gazu ochronnego lica – argonu:
10 l/min, gazu ochronnego grani – argonu: 3 l/min. Lutospawanie z materiałem dodatkowym w postaci proszku metalicznego z przygotowaniem krawędzi blach na „I” i odstępem
blach od 0,5 do 1,0 mm.
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jakości próbnych złączy doczołowych przeprowadzono wizualnie
oraz za pomocą (rys. 4), pomiarów twardości HV 0,2 (tabl. VI),
badań metalograficznych oraz badań własności mechanicznych
(tabl. VII, VIII, rys. 5). Wyniki badań pozwoliły ustalić zakres parametrów lutospawania plazmowego proszkowego PTA, zapewniających wysoką jakość złączy doczołowych blach karoseryjnych
ze stali FEP04 o grubości 0,9 mm, dwustronnie galwanizowanych
cynkiem (tabl. IX).

Analiza wyników badań
Wstępne próby lutonapawania plazmowego proszkowego
PTA, blach karoseryjnych ze stali FEP04 o grubości 0,9 mm,
dwustronnie galwanizowanych cynkiem, prowadzone techniką ze
współosiowym podawaniem proszku metalicznego w środkowy
obszar plamki łuku plazmowego, wykazały, że istnieje wąski
zakres parametrów zapewniających uzyskanie wysokiej jakości
prostych ściegów lutonapoin bez uszkodzenia warstwy cynku na
powierzchni lutospawanych blach (tabl. V, rys. 2, 3). Na podstawie prób lutonapawnia plazmowego proszkowego PTA ustalono
zakres optymalnych parametrów lutospawania plazmowego
proszkowego PTA złączy doczołowych blach karoseryjnych ze
stali FEP04 o grubości 0,9 mm, dwustronnie galwanizowanych
cynkiem.
Badania wizualne i metalograficzne lutospawanych plazmowo proszkowo PTA złączy doczołowych przy parametrach
uznanych za optymalne (tabl. IX), potwierdziły wysoką jakość
złączy, brak jakichkolwiek wad wewnętrznych, brak odkształcenia pod wpływem naprężeń spawalniczych, wąską SWC przy
minimalnym nadtopieniu krawędzi łączonych blach oraz bardzo
regularny kształt linii przejścia pomiędzy materiałem rodzimym

Wnioski
• Istnieje wąski zakres optymalnych parametrów lutospawania
plazmowego proszkowego PTA, zapewniający wykonanie
wysokiej jakości złącza doczołowe blach ze stali FEP04
o grubości 0,9 mm, dwustronnie galwanizowanych cynkiem,
o własnościach mechanicznych nie mniejszych od materiału
rodzimego, charakteryzujących się brakiem odkształcenia pod
wpływem naprężeń spawalniczych oraz regularnym kształtem
linii przejścia między materiałem rodzimym a lutospoiną.
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a lutospoiną (rys. 4, 5). W obszarze linii brzegowej lutospoiny
nie zaobserwowano odparowania warstwy cynku z powierzchni
lutospawanych blach. Na niewielkim obszarze warstwa cynku
została jedynie nieznacznie nadtopiona. Niepublikowane badania własne wykazały, że nadtopienie warstwy ochronnej cynku
nie wpływa na zmniejszenie odporności korozyjnej lutospawanych plazmowo proszkowo PTA złączy doczołowych blach
karoseryjnych ze stali FEP04 o grubości 0,9 mm, dwustronnie
galwanizowanych cynkiem. Pomiary twardości złączy wykazały
nieznaczny wzrost twardości w SWC (tabl. VI). Nie stwierdzono
istotnego wpływu utwardzenia materiału rodzimego na jakość
złączy doczołowych.
Próby statycznego rozciągania i zginania złączy doczołowych
wykazały, że ich własności wytrzymałościowe i plastyczne nie są
mniejsze od materiału rodzimego (tabl. VII, VIII). Zerwanie złączy
w próbie rozciągania nastąpiło przy naprężeniach 265–276 MPa,
przy czym w przypadku złącza nr 6 tylko jedna z trzech próbek
uległa zerwaniu w lutospoinie (tabl. VII). Prawdopodobnie wynika
to z dużych własności mechanicznych zastosowanego proszku
metalicznego RotoTec Xuper FrixTec19800 w porównaniu z własnościami lutospawanych blach karoseryjnych ze stali FEP04.
Z kolei w próbie zginania statycznego w przypadku złącza nr 6
stwierdzono pęknięcie w obszarze lica lutospoiny przy kącie gięcia
120° oraz grani złącza przy kącie gięcia 140°. Złącze nr 5 nie wykazało żadnych naderwań czy pęknięć w obszarze lica, czy grani
złącza przy kącie gięcia 180° (tabl. VIII).
Opracowana technologia lutospawania plazmowego proszkowego PTA ze względu wysoką wydajność procesu i dobrą jakość
wykonanych złączy, brak odkształceń spawalniczych złączy oraz
uszkodzeń warstwy cynku na powierzchni lutospawanych plazmowo proszkowo PTA blach, może być stosowana do łączenia
cienkich blach karoserii samochodowych.
• Zastosowana technologia lutospawania plazmowego proszkowego PTA stalowych blach karoseryjnych galwanizowanych cynkiem, nie powoduje uszkodzenia warstwy ochronnej cynku wzdłuż linii brzegowej złącza, dzięki czemu
złącze po procesie lutospawania plazmowego proszkowego
PTA wykazuje wysoką odporność korozyjną. Podczas procesu lutospawania nie zaobserwowano parowania cynku
z powierzchni łączonych blach, co jest korzystne z punktu
widzenia ochrony środowiska i warunków bhp.

[4]
[5]

[6]
[7]
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Odporność korozyjna połączeń lutospawanych
stali ocynkowanej
Corrosion resistance of braze
welded zinc coated steel joints
Streszczenie
W artykule scharakteryzowano sposoby ograniczenia uszkodzenia powłoki cynkowej w czasie lutospawania ocynkowanych
elementów stalowych. Dokonano przeglądu norm i metod oceny
odporności korozyjnej przydatnych do badania połączeń lutospawanych. Przedstawiono wyniki badań stopnia uszkodzenia
powłoki cynkowej i odporności korozyjnej, w 3% wodnym
roztworze NaCl, połączeń lutospawanych metodą gazową,
plazmową i laserową. Określono problemy dotyczące metodyki
badawczej i mechanizmów korozji połączeń lutospawanych stali
ocynkowanej.

Wstęp
Powłoki cynkowe na stali mają charakter powłok anodowych.
Produkty korozji powstałe na powierzchni cynku tworzą zwykle
dostatecznie szczelną warstwę izolującą metal od korozyjnego
środowiska. W przypadku nieciągłości pokryć o charakterze
anodowym podłoże jest chronione, gdyż metal mniej szlachetny
działa w charakterze anody jako protektor w stosunku do metalu podłoża. Powłoki te nie muszą więc być zupełnie szczelne.
Zalety cynku jako materiału na powłoki trwale zabezpieczające przed korozją spowodowały, że jest on powszechnie stosowany w ochronie antykorozyjnej stali i żeliwa w przemyśle
maszynowym, samochodowym, instalacjach wodnych, przeciwpożarowych itp.
W wielu przypadkach elementy ocynkowane w postaci blach,
kształtowników, taśm i rur podlegają łączeniu metodami spawalniczymi. Wdrożenie do łączenia ocynkowanych elementów
stalowych lutospawania istotnie podwyższyło jakość połączeń
w stosunku do stosowanych wcześniej różnych technik spawania.
Odporność korozyjną połączeń lutospawanych ocynkowanych
elementów stalowych uznaje się za dobrą [1÷3]. Nie jest to jednak
odporność bezwzględna, niezależna od metod i parametrów wykonania połączeń oraz typu i intensywności oddziaływań korozyjnych,
na jakie narażone są połączenia lutospawane.

Dr. hab. inż. Andrzej Gruszczyk prof. PŚL, mgr inż. Bartłomiej
Sędek – Politechnika Śląska.
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Abstract
In this paper methods of limitation of zinc coating damage
during braze welding of zinc coated steel elements were characterized. Revision of standards and methods useful for examination of braze welded joints corrosion resistance was made.
Investigation result of zinc coating damage level and corrosion
resistance in 3% NaCl water solution of gas, plasma, and laser
braze welded joints were shown. Problems concern of research
methodology and corrosion mechanisms of braze welded joints
were specified.

Metody lutospawania
a stopień uszkodzenia powłoki cynkowej
Lutospawanie gazowe
Własności, stosowanego do lutospawania, płomienia acetylenowo-tlenowego (mała gęstość mocy, duża powierzchnia nagrzewana) nie sprzyjają uzyskaniu połączeń o wysokiej odporności
korozyjnej. Wiąże się to z wprowadzeniem do złącza znacznych
ilości ciepła, co przy stosowaniu spoiw mosiężnych o temperaturach topnienia zbliżonych do temperatury intensywnego parowania
cynku (906oC) prowadzić może do znacznego uszkodzenia warstwy cynku przyległej do lutospoiny, szczególnie od strony lica,
w wyniku parowania i utleniania.
Korzystny wpływ na przebieg procesu lutospawania płomieniowego elementów ocynkowanych i ich odporność korozyjną ma
zastosowanie odpowiednich topników ograniczających parowanie
i utlenianie cynku [3]. W przypadku łączenia ocynkowanych rur zaleca się również stosowanie specjalnych pierścieni, ułatwiających
uzyskanie odpowiednich cech złącza od strony działania mediów
korozyjnych, to znaczy od strony grani [4].
Według [3, 5] zasadniczy wpływ na jakość połączeń lutospawanych płomieniowo elementów ocynkowanych ma: właściwy
dobór materiałów dodatkowych oraz opanowanie techniki lutospawania, a także przestrzeganie podstawowych zasad przygotowania
elementów do lutospawania (ukosowanie, czyszczenie, odstęp itp.)
i właściwy dobór sprzętu spawalniczego.
W sytuacji znacznego uszkodzenia warstwy cynku w czasie
lutospawania płomieniowego istnieje możliwość cynkowania
ogniowego złącza lutospawanego stosując odpowiedni topnik.

Proces ten polega na nałożeniu warstwy topnika na oczyszczone złącze i podgrzaniu topnika płomieniem do stanu płynnego [3].

Lutospawanie w osłonie gazów ochronnych
Podstawową metodą lutospawania ocynkowanych elementów
stalowych w osłonie gazów ochronnych jest metoda MIG/MAG.
W metodzie tej dąży się do ograniczenia zakresu parowania i utleniania cynku w strefie przyległej do lutospoiny nie tylko ze względu na odporność korozyjną złącza, ale również z powodu niekorzystnego oddziaływania tych zjawisk na stabilność procesu
lutospawania, warunki i bezpieczeństwo pracy oraz własności
połączeń (porowatość, pęknięcia, pogorszenie własności plastycznych itp.).
Ograniczenie zakresu parowania i utleniania cynku w metodzie
MIG/MAG uzyskuje się przez:
• Stosowanie spoiw o niskiej temperaturze topnienia. Obok
powszechnie znanych stopów na osnowie miedzi CuSi3,
CuAl8, CuSn6 o zakresie topienia odpowiednio 910÷1025oC,
910÷1040oC i 1030÷1040oC proces lutospawania łukowego
może być prowadzony z udziałem spoiw na osnowie cynku
Zn-Al o temperaturze topnienia około 450oC i temperaturze
parowania nieco poniżej 900oC. Zastosowanie spoiw niskotopliwych jest możliwe jedynie w przypadku stosowania tzw.
niskoenergetycznych metod spawania łukowego np. coldArc
lub CMT (cold metal transfer). Wg [5] zastosowanie lutu ZnAl w procesie coldArc do lutospawania ocynkowanych blach
stalowych o grubości 0,75 mm powoduje, że warstwa cynku
w strefie przyległej do złącza zarówno od strony lica jak i od
strony grani w ogóle nie ulega uszkodzeniu. W czasie lutospawania cynk powłoki pozostaje przez pewien czas w stanie
ciekłym, ale nie paruje.
• Ograniczenie ilości ciepła wprowadzanego do złącza w czasie
lutospawania. Początkowo uzyskiwano to przez obniżenie
parametrów spawania (zwarciowe przechodzenie metalu w łuku elektrycznym) i lutospawanie prądem pulsującym. W tym
drugim przypadku możliwe jest uzyskanie połączeń lutospawanych blach ocynkowanych, w których stopień uszkodzenia
powłoki cynkowej jest nieznaczny. Pozwala to na utworzenie
na granicy powłoka cynkowa – ścieg lutospawany (CuSi3),
chroniącego przed korozją, stopu Cu-Zn [1].
Nowsze rozwiązania w jeszcze większym stopniu ograniczają
energię liniową spawania. Istotą procesu coldArc jest kontrolowane przejście ciekłego metalu do jeziorka spawalniczego, przy
zminimalizowanej mocy łuku elektrycznego. W procesie CMT (cold
metal transfer) po raz pierwszy, jako parametr regulacji procesu, zastosowano przemieszczenie (wycofanie) drutu. Obie metody pozwalają stosować do lutospawania spoiwa niskotopliwe
Zn-Al, co nie tylko podwyższa odporność korozyjną połączeń
stali ocynkowanych, ale również umożliwia wykonanie połączeń,
których do tej pory nie wykonywano metodami łukowymi np.
stal–aluminium.
Wg [6] lutospawanie metodą MIG, blach ocynkowanych,
z biegunem ujemnym na elektrodzie ogranicza stopień uszkodzenia
powłoki cynkowej. Do łączenia elementów ocynkowanych stosowane jest również lutospawanie plazmowe i lutospawanie metodą
TIG. W obu metodach ilość ciepła doprowadzona do złącza jest

w mniejszym stopniu zależna, niż w metodzie MIG/MAG, od ilości
spoiwa podanego do jeziorka spawalniczego. Stwarza to dodatkowe możliwości sterowania przebiegiem tych procesów, również
w celu ograniczenia uszkodzenia warstwy cynku w strefie przyległej do lutospoiny.
Zakres parowania i utleniania się cynku w czasie lutospawania
zależny jest również od grubości powłoki cynkowej. Czynnik ten
należy uwzględniać przy doborze metody i parametrów łączenia. W przypadku łukowych metod lutospawania stali ocynkowanej zaleca się by grubość powłoki ochronnej nie przekraczała
15 µm.

Lutospawanie laserowe
Techniki laserowe wyróżniają się dużymi możliwościami
sterowania zarówno gęstością mocy jak i ogólną ilością ciepła
doprowadzoną do złącza. Istnieją więc potencjalne możliwości
wykorzystania tych metod do lutospawania stali ocynkowanej
i uzyskania wysokiej jakości połączeń. W Katedrze Spawalnictwa
Politechniki Śląskiej przeprowadzono próby lutospawania laserem diodowym dużej mocy HPDL, ocynkowanych blach karoseryjnych. Stwierdzono, że zastosowana technologia nie powoduje uszkodzenia warstwy ochronnej cynku, dzięki czemu
złącze po procesie lutospawania wykazuje wysoką odporność
korozyjną [7]. Czynnikiem ograniczającym stosowanie lutospawania laserowego stali ocynkowanej są wysokie koszty instalacji
i eksploatacji urządzeń laserowych oraz wysokie wymagania
dotyczące pozycjonowania wiązki i podawania spoiwa do jeziorka
spawalniczego. Do tej pory metody laserowe znalazły zastosowanie do lutospawania cienkich blach aluminiowych w przemyśle
samochodowym.

Ocena odporności korozyjnej
Twierdzenie o wysokiej odporności korozyjnej połączeń lutospawanych, stalowych elementów zabezpieczonych przed korozją warstwą cynku, rzadko poparte jest wynikami badań [1÷3,
7]. Odporność korozyjną połączeń lutospawanych uzależnia się
zwykle od stopnia uszkodzenia warstwy cynku przyległej do lutospoiny. Przy czym, cytowane w literaturze, dopuszczalne szerokości stref pozbawionych cynku, które zapewniają ochronę katodową stalowego podłoża mieszczą się w dość szerokich granicach
od 1 do 3 mm [2÷8]. Wynika to z braku procedur przeznaczonych do określania odporności korozyjnej połączeń lutospawanych oraz dużej różnorodności i intensywności czynników korozyjnych, na których oddziaływanie narażone są złącza lutospawane w czasie eksploatacji. Ocenę odporności korozyjnej
połączeń lutospawanych prowadzi się zwykle korzystając z metod przeznaczonych do badania trwałości powłok ochronnych.
Są to najczęściej przyśpieszone testy laboratoryjne zanurzeniowe lub komorowe np. komora solna NNS (PN ISO 7253:2000),
kwaśna komora solna AASS (ISO 9227), komora wilgotnościowa (PN-EN ISO 6270). Warunkiem koniecznym, który muszą
spełnić te testy jest odwzorowanie mechanizmu procesu degradacji zachodzącego w warunkach naturalnych. Mają one
również tę wadę, że nie odzwierciedlają w pełni wszystkich narażeń korozyjnych wstępujących podczas ekspozycji naturalnej [9]. Bezpośrednia zależność między odpornością koro-
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Rys. 1. Złącze lutospawane gazowo, grubość warstwy cynku w zależności od odległości od lutospoiny, a – 10 mm, b – 5 mm, c – 3 mm, d – bezpośrednio
przy lutospoinie

zyjną na działanie wyżej wymienionych środowisk a odpornością korozyjną na działanie innych środowisk występuję tylko
w nielicznych przypadkach. Wynika to stąd, że szereg czynników korozyjnych, do których należy między innymi tworzenie się warstewek ochronnych, zmienia się w dużym zakresie
w zależności od rodzaju środowisk korozyjnych. W związku
z tym uzyskane w tych badaniach wyniki nie mogą być przyjmowane za bezpośrednią miarę odporności korozyjnej [10].
W pracy [11] zestawiono normy (ASTM, ISO, GOST, JIS
i inne) aktualnie stosowane i zalecane do stosowania do oceny
odporności korozyjnej połączeń spawanych. W dokumencie tym
odnotowano 50 norm narodowych i międzynarodowych dotyczących tej tematyki, żadna w bezpośredni sposób nie wiąże się
z oceną odporności korozyjnej połączeń lutospawanych. Norma
ASTM G 71 dotyczy prowadzenia i oceny wyników testu odporności na korozję galwaniczną, wywołaną działaniem ogniwa
korozyjnego. Procedura ta ogranicza się do korozji bimetalicznej, to znaczy przypadku, w którym elektrody są utworzone
z dwóch różnych metali. Jednym z celów prowadzenia tych prób
jest analiza efektu protektorowego lub wzmacniającego przebieg
korozji przy różnych stosunkach powierzchni anoda/katoda.
Norma ta może być jednak stosowana tylko do badania metali
i stopów w stanie odlanym lub przerobionym plastycznie. Korozji bimetalicznej dotyczy również norma PN-EN ISO 7441:2000,
w której określono metody oznaczania korozji bimetalicznej metali i stopów oraz metali i stopów z powłokami metalicznymi
i niemetalicznymi. Procedury zawarte w tej normie wykluczają
możliwość jej stosowania do bezpośredniego określania odporności korozyjnej połączeń lutospawanych stali z powłokami
cynkowymi.
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Wyniki badań
Do badań wytypowano złącza lutospawane metodą gazową,
plazmową i laserem diodowym. Metodą gazową wykonano połączenia rur ocynkowanych średnicy 90 mm i grubości ścianki
3,9 mm. Grubość powłoki cynkowej łączonych rur wynosiła około
140 µm.
Metodą plazmową i laserową połączono blachy karoseryjne o grubości 0,9 mm pokryte warstwą cynku o grubości około
15 µm. Obserwacje mikroskopowe badanych połączeń wykazały,
że w przypadku rur lutospawanych gazowo, stopień uszkodzenia
powłoki cynkowej w strefie przyległej do lutospoiny był znaczny.
Szerokość strefy uszkodzonej sięgała 10 mm. W miarę zbliżania
się do lutospoiny stopień odparowania i utlenienia cynku był coraz
wyższy (rys. 1). Bezpośrednio przy lutospoinie, grubość powłoki,
składającej się prawdopodobnie z faz Zn-Fe nie przekraczała kilku
µm. W połączeniach lutospawanych plazmowo uszkodzenie cynku
w strefie przyległej do lutospoiny w dużym stopniu zależne było
od stosowanych parametrów procesu. Przy niskich energiach liniowych lutospawania stopień uszkodzenia powłoki cynkowej był
nieznaczny.
Nie stwierdzono istotnych ubytków cynku w złączach wykonanych laserem diodowym. Typowy obraz strefy przyległej do
lutospoiny przedstawiono na rysunku 2. Niewielka, precyzyjnie dozowana ilość ciepła doprowadziła do stopienia mosiężnego spoiwa
i powłoki cynkowej bez nadmiernego jej nagrzania. W wyniku tego
ciekłe spoiwo zwilżyło stałe podłoże stalowe wypierając cynk na
brzeg lutospoiny. Pomiary twardości pogrubionej powłoki przyległej do lutospoiny wykazały, że mikrotwardość sięga 400 HV0,025.
Wskazuje to, że w czasie lutospawania procesy dyfuzyjne między

Rys. 2. Złącze lutospawane laserowo, strefa przyległa do lutospoiny

stopioną warstwą cynku a stalowym podłożem zachodziły intensywnie prowadząc do tworzenia twardych i skłonnych do pękania
faz Zn-Fe. W czasie lutospawania możliwości sterowania temperaturą ciekłego cynku i stalowego podłoża są ograniczone. Temperatury te są wysokie, co wzmaga dyfuzję i tworzenie się faz Zn-Fe
w sytuacji, gdy w czasie lutospawania nie dochodzi do odparowania i utlenienia powłoki cynkowej.

około 20 dniach wytrzymania próbek lutospawnych gazowo pojawiła się korozja od strony lica, w strefie przyległej do lutospoiny, na
linii zanurzenia próbki w roztworze (rys. 3). Pozostała powierzchnia
próbki nie uległa korozji. W miejscu pojawienia się korozji roztwór
zwilżał ściankę próbki i parował, w wyniku czego doszło tam do
osadzania się kryształków soli. Zwilżanie i wysychanie roztworu
oraz tworzące się w warunkach częściowego zanurzenia próbki
ogniwo stężeniowe, wynikające z różnic stopnia natlenienia roztworu doprowadziły do wzrostu szybkości korozji.

Badania odporności korozyjnej
Próby korozyjne miały charakter badań rozpoznawczych i koncentrowały się na doborze metod badawczych i ustaleniu skłonności do korozji połączeń lutospawanych o maksymalnym i minimalnym stopniu uszkodzenia powłoki cynkowej. Próby prowadzono
w 3% wodnym roztworze NaCl przy:
• całkowitym zanurzeniu próbek w roztworze, zgodnie z PN-76/
H-04601, metoda I,
• częściowym zanurzeniu próbek w roztworze, metoda II,
• częściowym zanurzeniu próbek w roztworze metodą galwanostatyczną przedstawioną w pracy [12], metoda III.
W metodzie I w całości dostosowano się do wymagań normy PN-76/H-04601. W metodzie II kierowano się zaleceniami
PN-76/H-04601 z wyjątkiem zanurzenia próbki. Norma ta nie
przewiduje częściowego zanurzenia badanych próbek. W metodzie
tej zanurzano połowę próbki w roztworze, oś próbki ustawiano
prostopadle do lustra roztworu. Metoda III galwanostatyczna jest
badaniem elektrochemicznym, podczas którego gęstość prądu ma
stałą wartość. Istotą próby jest anodowe rozpuszczanie badanego
złącza w miejscach na to podatnych. Sposób zanurzenia próbek był
identyczny jak w metodzie II.
Metoda I z całkowitym zanurzeniem badanych próbek w 3%
roztworze NaCl okazała się mniej przydatna do oceny odporności
korozyjnej. Po trzech miesiącach wytrzymania połączeń lutospawanych gazowo i laserowo w roztworze nie stwierdzono objawów
korozji stalowego podłoża. Ostrzejsze warunki stwarza próba
z częściowym zanurzeniem złącza w roztworze (metoda II). Po

Rys. 4. Złącze lutospawane gazowo, objawy korozji po próbie galwanostatycznej, t = 24 h, I = 0,9 mA/cm2

Podobne objawy korozji połączeń lutospawanych gazowo
stwierdzono w próbie galwanostatycznej (metoda III). Do osiągnięcia stanu przedstawionego na rysunku 4 wystarczyły 24
godziny prowadzenia próby przy gęstości prądu 0,9 mA/cm2.
W próbie galwanostatycznej korozja inicjowana byłą pod lustrem roztworu. Wskazuje to, że istotną rolę w tym przypadku
odgrywało ogniwo stężeniowe. Wydłużenie czasu trwania próby
galwanostatycznej doprowadziło do rozszerzenia zakresu korozji
na obszar przyległy do lutospoiny z uszkodzona warstwą cynku.
Na granicy lutospoina–materiał łączony obserwowano korozję
wżerową (rys. 5).

Rys. 5. Złącze lutospawane gazowo, objawy korozji po długotrwałym prowadzeniu próby galwanostatycznej

Rys. 3. Złącze lutospawane gazowo, objawy korozji po 21 dniach częściowego zanurzenia w 3% wodnym roztworze NaCl

Fakt, że korozja połączeń lutospawanych zarówno w II i III metodzie badań pojawiła się na granicy lutospoina–materiał łączony wiązać można zarówno z uszkodzeniem w tym miejscu powłoki cynkowej, jak i istnieniem ogniw korozyjnych, wynikających
z kontaktu w środowisku korozyjnym metali i stopów o różnych
potencjałach galwanicznych. W przypadku lutospoiny z uszko-
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Rys. 6. Złącze lutospawane laserowo, objawy korozji
po próbie galwanostatycznej, t = 69 h, I = 0,25 mA

dzoną warstwą cynku może to być ogniwo mosiądz–stal o znacznej, zależnej od środowiska różnicy potencjałów [13]. W ten
sposób wytłumaczyć można tworzenie się wżerów korozyjnych
(rys. 5).
Wyższą odpornością korozyjną w badaniach z użyciem 3%
wodnego roztworu NaCl wykazały się połączenia lutospawne
metodą plazmową i laserową. Nie stwierdzono podwyższonej

Wnioski
Coraz szerszy zakres stosowania lutospawania do łączenia elementów zabezpieczonych przed korozją przez cynkowanie wymaga określenia metod badawczych, pozwalających
ocenić odporność korozyjną połączeń lutospawanych. Metody
te i kryteria oceny powinny być dostosowane do typu i intensywności narażeń korozyjnych, w jakich eksploatowane są
połączenia.
Wyniki uzyskane w przyśpieszonych testach laboratoryjnych, przeznaczonych do oceny trwałości powłok ochronnych,
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skłonności do korozji w strefach przyległych do lutospoiny. Po
odpowiednio długim czasie prowadzenia próby galwanostatycznej
tworzące się ogniska korozji obejmowały całą zanurzoną w roztworze powierzchnię łączonych blach (rys. 6).
Stwierdzenie, że złącza lutospawane blach ocynkowanych metodą plazmową i laserową charakteryzują się dobrą odpornością
korozyjną nie można rozszerzyć na inne środowiska korozyjne.
Potwierdziły to próby trawienia zgładów metalograficznych połączeń lutospawanych laserowo. Nawet bardzo krótkie czasy (1–2 s)
trawienia w 2% alkoholowym roztworze HNO3 prowadziły do intensywnej korozji faz Zn-Fe w strefie przyległej do lutospoiny.
Porównanie stosowanych metod badawczych wykazało, że
metoda I z całkowitym zanurzeniem próbki w niewielkim stopniu
odzwierciedla warunki narażeń i mechanizmy korozji zachodzące
w rzeczywistości i jest próbą długotrwałą. Częściowe zanurzenie
próbki w roztworze korozyjnym zaostrza warunki próby i większym
stopniu oddaje naturalne warunki środowisk, w których mogą
pracować złącza lutospawane stali ocynkowanej. Podstawowym
warunkiem uzyskania wiarygodnych wyników metody III, galwanostatycznej jest właściwy dobór parametrów prowadzenia próby.
Przy niskich gęstościach prądu (d 1 A/cm2) możliwe jest uzyskanie
w krótkim czasie efektów podobnych jak w metodzie z częściowym
zanurzeniem próbki (rys. 2, 3).

nie mogą być przyjmowane za bezpośrednią miarę odporności
korozyjnej, szczególnie w sytuacji, gdy metodami tymi badane są połączenia lutospawane. Wynika to z faktu, że połączenie
lutospawane elementów ocynkowanych jest strukturą bardziej
złożoną, niż element pokryty jednolitą powłoką ochronną. W zależności od stopnia uszkodzenia powłoki i rodzaju zastosowanego spoiwa w złączu lutospawanym stalowych elementów
ocynkowanych mogą tworzyć się sprzyjające rozwojowi korozji
ogniwa bimetaliczne. Konieczne jest dalsze badanie mechanizmów korozji połączeń lutospawanych z uszkodzeniem powłoki
i bez uszkodzenia powłoki cynkowej.
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Edward Majeran

Lutowanie laserowe
w przemyśle motoryzacyjnym
na przykładzie połączenia dachu
ze ścianami w samochodzie Volkswagen Caddy
Laser soldering in motorisation industry
presented on the example of a joint between
the roof and the walls of Volkswagen Caddy
Streszczenie
Procesy z wykorzystaniem lasera jako źródła ciepła są coraz
powszechniej stosowane w przemyśle motoryzacyjnym w kraju
i na świecie. Z tego powodu w niniejszym referacie szczegółowo
zostanie zaprezentowana stosowana w zakładzie Volkswagena
w Poznaniu technologia lutowania laserowego dachu samochodu Caddy. Dokładnie zostaną omówione i zilustrowane zdjęciami
urządzenia i materiały wykorzystywane w tym procesie. Urządzeniami tymi są: źródło promieniowania laserowego, głowica
lutująca, kabina laserowa wraz z odpowiednimi zabezpieczeniami oraz technika pozycjonowania części. Materiałem dodatkowym jest drut miedziany CuSi3. Dodatkowo przedstawione zostało samo złącze wraz z wynikami procesu lutowania (zdjęcia
makroskopowe złącza). W końcowej części zestawiono ze sobą
zalety i wady procesu lutowania laserowego.

Abstract
The processes using laser as source of heat are more and
more popular in motorisation industry both in Poland and around
the world. Therefore, this research will thoroughly present the
technique of soldering the roof of Caddy as it is used in Volkswagen Poznań. The devices and materials used in this process will
be described here and illustrated with the photographs. The devices are: the source of laser radiation, soldering head, laser cabin
with proper protection and the technique of parts’ positioning.
The additional material is the copper wire CuSi3. Moreover, the
joint will also be presented together with the results of soldering
process (the photos of transverse cut through the join). In the
final part of this research the adventages and disadvantages of
soldering process will be put together.

Wstęp

Stanowisko do lutowania laserowego

W związku z ciągle wzrastającymi wymaganiami co do ilości
i jakości połączeń lutowanych w przemyśle motoryzacyjnym związanymi ze stałym zwiększaniem produkcji samochodów następuje
coraz szersze wykorzystanie nowoczesnych technologii łączenia
blach karoseryjnych. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie
technologii lutowania laserowego wykonywanego w poznańskim
zakładzie Volkswagena. Ze względu na to, iż jesteśmy jednym z nowocześniejszych zakładów w koncernie Volkswagen, od początku
planowania fabryki postawiono wysokie wymagania co do metod
wykonywania połączeń lutowanych dachu ze ścianami bocznymi
dla modelu Caddy (przede wszystkim ze względu na szczelność
i elastyczność połączenia). Rozwiązanie to umożliwia wprowadzanie bardzo małych ilości ciepła w trakcie procesu lutowania,
co minimalizuje odkształcenia łączonych elementów i pozwala na
znaczne oszczędności związane z eliminacją napraw karoserii po
lutowaniu.

Obecnie dysponujemy trzema nowoczesnymi źródłami promieniowania laserowego niemieckiej firmy Trumpf. Są to źródła
laserowe HL 4006D oparte na ciele stałym, które stanowi pręt
kryształu granatu z 1% wagowym dodatkiem neodymu (Nd:YAG)
o mocy wyjściowej 4000 W (rys. 1).

Mgr inż. Edward Majeran – Volkswagen Poznań Sp. z o.o.

Rys. 1. Źródło laserowe HL 4000D firmy Trumpf
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Dwa lasery pracują jednocześnie, zasilając oddzielne głowice
lutujące w kabinie laserowej, natomiast trzecie urządzenie jest
rezerwowe i może zastąpić w każdej chwili pracę lasera, w którym
wystąpiła awaria (pozwala to na zachowanie ciągłości produkcji).
Pomimo, że źródła laserowe są urządzeniami nowoczesnymi i niezawodnymi posiadają niską sprawność, która wynosi niestety tylko
3%, tak więc są to urządzenia pochłaniające znaczne ilości energii.
To źródło laserowe pozwala na uzyskanie promienia laserowego
o średnicy 0,6 mm, który to promień światłowodem przesyłany
jest do głowicy lutującej znajdującej się w znacznej odległości od
źródła (ok. 20 m). Zostało ono zaklasyfikowane jako laser klasy 4
(najbardziej niebezpieczny dla zdrowia człowieka) według normy
DIN EN 60825-1.
Elementami pobudzającymi pręt kryształu granatu do wytwarzania promieniowania laserowego (tzw. pompowanie) są
lampy specjalnej konstrukcji, które wytwarzają bardzo silne ciągłe
światło. Aby wykorzystać jak najlepiej całe światło wewnętrzne
powierzchnie odbłyśników pokryto cienką warstwa czystego złota. Ze względu na znaczne ilości ciepła powstającego w procesie
zarówno lampy, jak i sam pręt laserowy są intensywnie chłodzone
zdemineralizowaną wodą (rys. 2).

Rys. 3. Głowica do lutowania laserowego ALO 1YHG firmy Scansonic
w wykonaniu przemysłowym ze zintegrowanym podajnikiem drutu firmy
Fronius

Rys. 2. Kawitet – widok po rozłożeniu i przekrój poprzeczny

Elementy pompujące wraz z prętem laserowym określane są
mianem kawitetu i używane przez nas źródła laserowe posiadają
po osiem takich kawitetów połączonych szeregowo.
Kolejnym elementem niezbędnym do przeprowadzenia procesu
jest głowica do lutowania laserowego ALO 1YHG firmy Scansonic
zintegrowana z podajnikiem drutu do lutowania firmy Fronius (rys.
3). Do lutowania wykorzystywany jest pełny drut spawalniczy
CuSi3 o średnicy 1,6 mm. W kabinie lutowniczej znajdują się
dwie takie głowice, po jednej na każdą stronę dachu i pracujące
równolegle. Głowice lutujące zamocowane są na dwóch robotach
portalowych VRS1D firmy Fibro (rys. 4).
Ze względu na zagrożenia dla ludzi związane z promieniowaniem laserowym cały proces lutowania przeprowadzany jest w specjalnie skonstruowanej, szczelnej i wentylowanej kabinie (rys. 5).
Wentylacja jest konieczna ze względu na szkodliwe substancje
powstające w trakcie trwania procesu (wymagana jest wydajność
umożliwiająca 20 krotną wymianę powietrza w kabinie wciągu
1 godz.). Powietrze wydostające się z kabiny laserowej przechodzi
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Rys. 4. Robot portalowy VRS1D firmy Fibro wraz z głowicą do lutowania

Rys. 5. Kabina do lutowania laserowego

Rys. 6. Zaciski pneumatyczne firmy Tünkers do pozycjonowania elementów
lutowanych

Rys. 8. Ściany boczne dociśnięte do dachu za pomocą poduszek powietrznych

gający interwencji wyspecjalizowanej grupy pracowników Działu
Utrzymania Ruchu.

Przebieg procesu

Rys. 7. System pozycjonowania elementów wewnątrz kabiny laserowej

przez sieć filtrów firmy Herding, gdzie następuje jego oczyszczenie
z pyłów i drobnych zanieczyszczeń stałych.
Kabina laserowa jest oznaczona tabliczkami ostrzegającymi
o szkodliwym promieniowaniu laserowym oraz dodatkowo zabezpieczona zamkami magnetycznymi znajdującymi się na każdych
drzwiach wejściowych i uniemożliwiającymi wejście do kabiny
w trakcie lutowania, a trwanie procesu sygnalizowane jest na zewnątrz migającymi lampkami ostrzegawczymi.
Wewnątrz kabiny znajduje się system pneumatycznych zacisków firmy Tünkers pozwalający na pewne pozycjonowanie łączonych elementów oraz ustalających wielkość szczeliny lutowniczej
(rys. 6). Niestety jest to system dość skomplikowany, zawierający
dużą ilość zacisków (rys. 7) i przez to w przypadku awarii wyma-

Cały proces rozpoczyna się w momencie wjazdu do kabiny laserowej karoserii z nałożonym dachem. W pierwszej kolejności, za
pomocą odpowiedniego systemu zacisków, ustalana jest pozycja
samego dachu, a następnie do niego z boku dociskane są ściany
boczne tak, aby w dolnej części szczeliny lutowniczej uzyskać styk
blach. Ściany dociskane są do dachu tzw. poduszkami powietrznymi, które stanowią gumowe elementy zwiększające swoją objętość
w wyniku napompowania ich sprężonym powietrzem (rys. 8).
Potem następuje wykonanie lutowiny i zwolnienie elementów pozycjonujących części łączone.
Długość lutowiny po każdej ze stron karoserii wynosi 2306
mm, blachy stalowe są pokryte obustronnie galwanicznie warstwą
cynku o grubości 5 µm i nie są czyszczone przed rozpoczęciem

Rys. 9. Schemat połączenia lutowanego
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Rys. 10. Przekrój poprzeczny przez prawidłowo wykonane złącze lutowane

procesu. Schemat połączenia oraz jego przekrój poprzeczny po
zakończeniu procesu pokazano na rysunkach 9, 10.
W celu podgrzania materiału podstawowego oraz lutu w trakcie
trwania procesu głowica laserowa musi pracować w pozycji, która
zwiększa średnicę plamki lasera z 0,6 mm (tzw. Fokus) do 3,2 mm
(rys. 11). Taką operację realizuje się przez odpowiednie ustawienie
elementów optycznych w głowicy laserowej.
Cały proces jest sterowany komputerowo i za pomocą odpowiedniego oprogramowania pozwala na śledzenie przez pracownika obsługi wszystkich parametrów procesu na ekranie monitora.
Dodatkowo przebieg procesu jest pokazywany przy pomocy kamer
przemysłowych na monitorze w kabinie obsługi.
W celu przeprowadzenia procesu lutowania nie jest wykorzystywana całkowita moc źródła laserowego (zamiast 4000 W
wykorzystuje się 3400 W), co pozwala na wydłużenie pracy lamp
pompujących, a jednocześnie zapewnia odpowiednią ilość energii
dostarczanej do miejsca lutowania (temperatura procesu wynosi
ok. 1000oC – temp. topnienia lutu to 980÷1020 oC).
Po zakończeniu procesu, dla uzyskania odpowiedniej czystości powierzchni spoin widocznych dla klienta, które pokrywa się
w dalszym procesie produkcyjnym tylko lakierem, w niektórych
zakładach koncernu przewidziano jeszcze dodatkową operację
czyszczenia tzw. szczotkowanie za pomocą wirujących szczotek
stalowych (rys. 12).

Wnioski
Na zakończenie należy podsumować cały proces lutowania laserowego i zestawić obok siebie zarówno jego wady jak
i zalety.

Rys. 11. Schemat pracy lasera w pozycji rozogniskowanej

Zalety procesu lutowania laserowego:
• czystość procesu,
• minimalna ilość wprowadzanego do złącza ciepła, zmniejszająca prawdopodobieństwo odkształceń elementów łączonych,
• duża szybkość procesu (wysoka wydajność) – dla lasera
o mocy 4000W i lutu CuSi3 o średnicy 1,6 mm wynosi
ona 4 m/min (67 mm/sek),
• możliwość wykonywania połączeń o skomplikowanych
kształtach.
Wady procesu lutowania laserowego:
• wysokie koszty inwestycyjne związane z zakupem urządzeń (źródło lasera, głowice laserowe, roboty, kabina, technika zaciskowa do pozycjonowania części, etc.),
• niska sprawność źródła laserowego (dla lasera Nd:YAG
„pompowanego” lampami wynosi ona 3% ) = wysokie
koszty energii,
• niebezpieczeństwo uszczerbku na zdrowiu związane z samym promieniowaniem laserowym.

Rys. 12. Dodatkowa operacja czyszczenia tzw. szczotkowanie za pomocą
wirujących szczotek stalowych
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Podsumowując należy stwierdzić, że pomimo swoich
wad proces lutowania laserowego znalazł szerokie zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym i wraz z dalszym
rozwojem technicznym źródeł promieniowania laserowego (np. laser płytkowy – tzw. Scheibenlaser firmy Trumpf
o sprawności ok. 20%) będzie zyskiwał coraz szersze grono
zwolenników.

Adam Dębski
Zbigniew Moser
Władysław Gąsior
Janusz Pstruś

SURDAT – baza danych właściwości
fizycznych lutowi bezołowiowych
SURDAT – database of physical
properties of lead free solders
Streszczenie

Abstract

Wyniki prowadzonych od szeregu lat badań napięcia powierzchniowego metodą maksymalnego ciśnienia w pęcherzykach gazowych oraz gęstości metodą dylatometryczną dla czystych metali, układów dwu- i wieloskładnikowych zostały wykorzystane do stworzenia bazy danych SURDAT materiałów dla
lutowi bezołowiowych. Baza danych umożliwia także porównanie
eksperymentalnych danych napięcia powierzchniowego z wartościami obliczonymi z zależności Butler’a oraz istniejącymi w literaturze danymi innych autorów, co zostanie zaprezentowane na
przykładzie ciekłych stopów Ag-Cu-Sn. Baza danych SURDAT jest
bezpłatna i jest dostępna na stronie internetowej www.imim.pl.

Experimental studies of surface tension and density by the
maximum bubble pressure method and dilatometric technique
were undertaken and the accumulated data for liquid pure components, binary and multicomponent alloys were used to create
the SURDAT database for the Pb-free soldering materials. The
data base enabled also to compare the experimental results with
those obtained by the Butler model and with the existing literature data. This comparison has been extended by including the
experimental data of Ag-Cu-Sn alloys. SURDAT database is free
of charge and is available on website www.imim.pl

Wstęp
Począwszy od 1998 roku, zgodnie ze światowym trendem
poszukiwania nowych lutowi pozbawionych ołowiu, w Instytucie
Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie rozpoczęto
systematyczne badania właściwości fizycznych dwu- i wieloskładnikowych stopów metali mogących zastąpić szeroko stosowane
w elektronice lutowia zawierające w swym składzie ołów. Badania
koncentrowały się na wyznaczeniu eksperymentalnym napięcia powierzchniowego, gęstości i objętości molowej dla czystych metali,
stopów dwu- i wieloskładnikowych oraz na opracowaniu programów komputerowych do modelowania napięcia powierzchniowego
w oparciu o właściwości termodynamiczne składników badanych
lutowi. W lutym 2003 roku, Komisja Europejska opublikowała Dyrektywę 2002/95/EC, wprowadzającą od 1 lipca 2006 roku, całkowity
zakaz używania ołowiu i innych szkodliwych substancji. Dyrektywa
ta spowodowała konieczność podjęcia działań, mających na celu
zastąpienie, tradycyjnych lutowi cynowo-ołowiowych, materiałami
bezołowiowymi. Podjęte systematyczne badania doprowadziły do
udziału w programie COST 531 (2002–2006) oraz wyboru Instytutu
Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN jako jedynego reprezentanta
Polski w sieci międzynarodowej ELFNET w latach 2004–2006
(6 Program Ramowy). Zgromadzony bogaty materiał eksperymen-

Mgr inż. Adam Dębski, prof. dr hab. inż. Zbigniew Moser, doc.
dr hab. inż. Władysław Gąsior, mgr inż. Janusz Pstruś – IMIM – PAN
Kraków.

talny posłużył do opracowania elektronicznej bazy danych SURDAT
lutowi bezołowiowych, ale co istotne ukierunkował nasze prace na
dwie grupy lutowi bezołowiowych oparte o eutektyki Sn-Ag i Sn-AgCu powszechnie zaakceptowane jako materiały zastępcze oraz na
nowe lutowia oparte o eutektykę Sn-Zn.
Schemat działania i możliwości bazy danych SURDAT przedstawiono na rysunku 1. Baza składa się z dwóch części. Pierwsza zawiera opis metod eksperymentalnych oraz metodę Butler’a modelowania
napięcia powierzchniowego, natomiast w części drugiej prezentowana jest instrukcja instalacji oraz sposób korzystania z bazy [1].
Pierwszą wersję bazy SURDAT zaprezentowano na konferencji CALPHAD XXXIII [2] i opublikowano w specjalnym zeszycie (Archives of Metallurgy and Materials) poświęconym tej konferencji [3].

Tablica I. Metale i stopy poddane badaniom eksperymentalnym
Metale

Stopy
dwuskładnikowe

Pb
Sn
In
Ag
Bi
Sb
Cu
Zn
Al
Au

Pb – Sn
Ag – Sn
Ag – In
Bi – Sn
In – Sn
Ag – Bi
Sb – Sn
Sn – Zn
Ag – Sb
Cu – Sn
Cu – Sb

Stopy
trójskładnikowe

Stopy
czteroskładnikowe

(Sn-Ag)eut + In
(Sn-Ag)eut + Bi

(Sn-Ag)eut + Cu + Sb

(Sn-Ag)eut + Cu

(Sn-Ag)eut + Cu + Bi

(Sn-Ag)eut + Sb
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Rys. 1. Schemat działania bazy danych SURDAT

Kolejne jej modyfikacje przedstawiano na konferencjach CODATA
2004 [4] oraz „Infobazy 2005 Bazy Danych dla Nauki” [5]. Ostatnią
modyfikację bazy SURDAT wydano w postaci monografii wraz z programem instalacyjnym oraz zamieszczono na stronie internetowej Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN http://www.imim.pl. [6].

Po uruchomieniu komputerowej bazy danych SURDAT pojawia
się na ekranie pierwsze okno informujące o miejscu powstania
bazy, czego dotyczy oraz widoczne jest okno wyboru rodzaju
układu. W celu przejścia do dalszych opcji działania bazy, w części
SYSTEM SELECTION należy wybrać odpowiedni układ. Wszystkie
przebadane dotychczas w IMIM PAN metale oraz stopy zawarte w
bazie danych przedstawiono w tablicy I (rys. 2).
Wybierając opcję „Pure metals” i naciskając przycisk „OK”
program przechodzi do okna, w którym mamy możliwość wyboru

zarówno metalu „Select System” lub układu, oraz właściwości
fizycznych „Select Properties”. W przypadku metali baza SURDAT,
oprócz wykazanych wcześniej właściwości fizycznych, pozwala
odczytać inne wielkości charakterystyczne dla danego metalu,
takie jak: masa atomowa (Atomic Weight), temperatura topnienia
(Melting Point), temperatura wrzenia (Boiling Point), struktura krystaliczna w temperaturze pokojowej (Crystal Structure) oraz niewidoczne na rysunku 3 – promień kowalencyjny (Covalent Radius)
i promień atomowy (Atomic Radius). Jeżeli w „Select System” wybierzemy „Ag” i naciśniemy przycisk „Show” program poda nam
charakterystyczne wielkości dla Ag (podświetlony pasek).
Jeśli w kolejnym kroku wybrana zostanie w oknie „Select Properties” właściwość „Surface tension” (napięcie powierzchniowe)
i dodatkowo „Temperature dependence” (zależność temperaturowa), wówczas wyświetlony zostanie wykres zależności napięcia
powierzchniowego od temperatury uzyskany przez różnych autorów,
a ponadto, po naciśnięciu przycisku „References” otwarte zostanie
okno z wykazem publikacji, z których zaczerpnięto dane (rys. 4, 5).

Rys. 2. SURDAT– okno wyboru rodzaju układu

Rys. 3. Okno wyboru układu oraz właściwości

Baza danych
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Rys. 6. Zależności temperaturowe gęstości ciekłych stopów Ag-Sn porównane z (Pb-Sn)eut

Rys. 4. Wykres zależności napięcia powierzchniowego od temperatury
uzyskany przez różnych autorów

Wejście do układów dwuskładnikowych rozpoczyna się w
oknie startowym (rys. 2) wyborem opcji „Binary systems” oraz
w rozwijalnych oknach wyboru układu oraz właściwości fizycznych
(rys. 3). Wybierając np. układ „Ag-Sn”, właściwość „Density” (gęstość), sposób prezentacji „Temperature dependence” oraz autora
„Select Author”, po kliknięciu przycisku „Show” program pokaże
stężenia stopów, dla których wykonano badanie (rys. 6).
Zaznaczając następnie przyciskiem „Select All” wszystkie
stężenia lub kolejno tylko te, które nas interesują oraz klikając w
„Points” program wyświetli nam punkty doświadczalne dla danych
stężeń. Jeżeli dodatkowo naciśniemy przycisk „Graph” program pokaże dopasowanie równań liniowych do danych doświadczalnych.
Wydrukowanie wykresu następuje automatycznie po aktywacji
przycisku „Print”. Cofając się wstecz i wybierając dla stopów Ag-Sn
właściwość „Surface tension” (napięcie powierzchniowe) zostanie
wyświetlony wykres ich zależności temperaturowych. Jeśli są dostępne w bazie dane eksperymentalne różnych autorów wówczas
istnieje możliwość pokazania i porównania ich na jednym wykresie
(rys. 7). Wybierając dla tego samego układu opcje „Isotherms” (Izo-

termy) przejdziemy do okna, w którym mamy możliwość modelowania oraz przetwarzania i analizy danych różnych autorów. Wybierając
autora danych klikając „Select Author”, a następnie „Show” program
wyświetli nam w prawej dolnej części okna równania napięcia powierzchniowego wybranego autora (rys. 8).
Jeżeli zaznaczona zostanie opcja „Show calculate value” oraz
wpisane zostaną temperatury (max. 4, T1, T2, T3, T4) program
policzy napięcie powierzchniowe i przedstawi graficznie na wykre-

Rys. 7. Zależności temperaturowe napięcia powierzchniowego ciekłych
stopów Ag-Sn porównane z danymi drugiego autora oraz (Pb-Sn)eut

Rys. 5. Literatura dotycząca zależności temperaturowych napięcia powierzchniowego Ag
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Rys. 8. Równania napięcia powierzchniowego wybranego autora dla ciekłych stopów Ag-Sn

Rys. 9. Izotermy napięcia powierzchniowego ciekłych stopów Ag-Sn
dwóch autorów wyliczone dla temperatury 523 K

sie, a wyliczone wartości napięcia powierzchniowego dla odpowiadających im stężeń w danej temperaturze zostaną wyświetlone
w tabelkach w prawej dolnej części okna. Dzięki tej opcji mamy
możliwość porównania zależności temperaturowych oraz izoterm
analizowanego układu różnych autorów (rys. 9).
Kolejna opcja bazy odnosi się do modelowania napięcia
powierzchniowego z wykorzystaniem zależności Butler’a i jest realizowana po uaktywnieniu programu przyciskiem „Butler model”.
W zależności od sposobu prezentacji mamy możliwość modelowania izoterm (opcja „Isotherms”) oraz zależności temperaturowych
(opcja „Temperature dependence”). W opcji „Isotherms” naciskając
przycisk „Butler” mamy możliwość pokazania na wykresie, oprócz
wartości modelowych (linie) i eksperymentalnych (punkty) wartości napięcia powierzchniowego wyliczonego z zależności opracowanej z wykorzystaniem danych doświadczalnych (rys. 10).

Rys. 11. Porównanie zależności temperaturowych napięcia powierzchniowego Ag-Cu-Sn obliczonych z modelu Butler’a (linie pogrubione),
porównane z danymi doświadczalnymi (symbole) oraz zależnościami
opracowanymi przez autorów (linie)

W przypadku wersji „Temperature dependences” mamy możliwość dokonywania porównywania danych eksperymentalnych
z danymi wyliczonymi metodą Butler’a dla wszystkich stężeń dostępnych w bazie danych lub tylko dla wybranych (rys. 11).
Oprócz napięcia powierzchniowego oraz gęstości baza SURDAT daje możliwość wyznaczenia i zobaczenia zależności objętości
molowej w funkcji stężenia. Dodatkowe informacje dotyczące analizowanego układu, takie jak literatura (References), temperatury
czy stężenia stopów są dostępne w dodatkowych okienkach na
każdym etapie funkcjonowania bazy danych SURDAT.
Autorzy bazy danych SURDAT mają w planie dalsze jej rozwijanie i rozszerzenie o wyniki badań meniskograficznych wykorzystywanych przez przemysł oraz badania lepkości.
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Rys. 10. Porównanie izoterm napięcia powierzchniowego dla ciekłych
stopów Ag-Cu-Sn obliczonych z zależności Butlera (linie pogrubione) oraz
zależności opracowanych przez autorów (linie) z danymi eksperymentalnymi
(symbole) dla temperatur 523 K i 1273 K
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Naprężenia i odkształcenia w połączeniach
lutowanych węglików spiekanych ze stalą
Stresses and straines in soldering
connection of sintered carbides and stell
Streszczenie

Abstract

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z lutowaniem węglików spiekanych ze stalą. Opisano stan naprężeń, jaki
powstaje w złączu po procesie lutowania. Podano wyniki badań
eksperymentalnych połączeń lutowanych stalowych płyt zdzierakowych z płytkami z węglików spiekanych o dużej powierzchni
łączenia. Wyniki prób poparto obliczeniami używając programu
komputerowego do analizy stanu naprężeń z zastosowaniem
metody elementów skończonych (MES).

In the article, there are issues about brazing connection of
sintered carbides and stell. We described problems of the stresses and showed the scores of experimental research of carbaids’ brazing. We used MES – Finite Element Methods – and their
applications to analyse thermal and strength conditions.

Wstęp
Węgliki spiekane charakteryzują się dużą twardością i doskonałą odpornością na ścieranie i dlatego stanowią ciągle poszukiwany materiał narzędziowy na ostrza narzędzi skrawających,
a także do zbrojenia końcówek narzędzi pracujących w przemyśle wydobywczym między innymi miedzi i węgla kamiennego.
Z powodu dużych kosztów wytwarzania i kruchości, narzędzia
te rzadko wykonywane są w całości z węglików spiekanych. Węgliki spiekane i stale konstrukcyjne stanowią w budowie narzędzi często stosowaną parę materiałów poddawanych procesom
spajania. Łączenie tych materiałów, o zróżnicowanych właściwościach fizykochemicznych, stwarza wiele problemów. Uzyskanie dobrego połączenia między węglikami spiekanymi a podłożem stalowym wymaga analizy wielu zjawisk towarzyszących
procesom spajania. Są one różnorodne poczynając od zjawisk
adhezji i kohezji w klejeniu [1], przez zjawiska dyfuzji w lutowaniu twardym i wysokotemperaturowym, aż do zjawisk stopienia
(nadtopienia) i wzajemnego wymieszania składników obydwu
materiałów podczas procesów spawania. W przemyśle narzędziowym połączenia z węglikami spiekanymi wykonywane są
termicznymi metodami spajania, głównie przez lutowanie twarde
i wysokotemperaturowe [2, 3]. Występujące w połączeniach lutowanych naprężenia i odkształcenia mogą być pokazane graficznie
przy użyciu programów komputerowych i metody elementów
skończonych MES.

Dr hab. inż. Zbigniew Mirski, dr hab. inż. Kazimierz Granat
– Politechnika Wrocławska, mgr inż. Łukasz Barteczka – Robert
Bosch Sp. z o.o.

Właściwości węglików spiekanych
i stali
W spiekach węglikowych najczęściej stosowane są węgliki
wolframu WC, a ponadto w niewielkich ilościach mogą występować węgliki tantalu TaC, niobu NbC i tytanu TiC, rzadziej wanadu
VC, molibdenu Mo2C i chromu Cr3C2 (rys. 1). Jako osnowę, wiążącą węgliki spiekane, stosuje się powszechnie kobalt, głównie
z powodu jego dobrych własności zwilżających, natomiast znacznie rzadziej nikiel i żelazo. Udział kobaltu w fazie wiążącej waha
się zwykle w granicach 6÷12% wag. i dochodzi nawet do 20%
wag. i więcej [4]. Nadaje on spiekowi wymaganą plastyczność, jak
również wytrzymałość na zginanie [5].

Rys. 1. Powierzchnia węglików spiekanych gat. B40 po spiekaniu, w stanie
surowym
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Mimo dobrych własności wytrzymałościowych wszystkie rodzaje węglików wykazują małą zdolność do odkształceń plastycznych. Wydłużenie względne węglików spiekanych P25, o składzie chemicznym w % wag.: 91,5 WC, 4,5 Co, (Ni), 4 (TiC, TaC,
NbC),wynosi tylko 0,1÷0,3% [5]. Poniżej temperatury solidus
lutu, podczas studzenia złącza, powstają naprężenia termiczne
w obu łączonych elementach. Aby je zmniejszyć należy narzędzie powoli studzić. Stwierdzono, że w wyniku studzenia płytki
z węglików spiekanych o długości 36 mm i trzonka stalowego
tej samej długości z temperatury 900°C do temperatury otoczenia element stalowy kurczy się o 0,2 mm bardziej aniżeli płytka
węglikowa [4]. Jeżeli jeszcze uwzględni się to, że skurcz lutowiny
podczas krzepnięcia jest większy od skurczu stali, to zrozumiałe
staje się jak skomplikowany stan naprężeń występuje w złączu
lutowanym.
Podłoże stalowe i płytka z węglika spiekanego utrudniają skurcz
lutowiny, wskutek czego występują w niej naprężenia rozciągające.
Dodatkowo podczas chłodzenia złącza może wystąpić zginanie
połączenia lutowanego, prowadząc do wysokich naprężeń rozciągających w warstwie powierzchniowej węglików spiekanych.
Wynika stąd, że lutowina powinna charakteryzować się dużą plastycznością, natomiast płytka z węglików spiekanych nie powinna
ulec odkształceniu. Niebezpieczeństwo powstania pęknięć w węglikach spiekanych wzrasta w zakresie temperatur 700÷750°C, gdyż
w tym zakresie stale konstrukcyjne ulegają przemianie fazowej
połączonej ze zmianą objętości [5].
Podstawowymi materiałami stosowanymi na korpusy narzędzi
przewidzianych do zbrojenia w procesie lutowania kształtkami
z węglików spiekanych są stale węglowe konstrukcyjne oraz stale
stopowe przeznaczone do ulepszania cieplnego [6÷8].
Ważnym kryterium oceny skłonności do pękania stali jest stosunek granicy plastyczności Re do wytrzymałości na rozciąganie
Rm. Z danych literaturowych wynika, iż najmniej podatną stalą do
pęknięć jest stal 40 H, która wykazuje najmniejszy stosunek Re/Rm,
wynoszący 0,69 [8].
Stale 35 HGS, 40 H, 40 HM, 45 H, a także staliwo 40 HM
i L–435 poddawane są ulepszaniu cieplnemu, zwykle przed procesem lutowania.
Zastosowanie stali stopowych do ulepszania cieplnego, stosowanych powszechnie jako materiały konstrukcyjne na korpusy
narzędzi o wysokiej granicy plastyczności, jest przewidziane
wszędzie tam, gdzie występują trudne warunki eksploatacyjne,
zwiększone zużycie ścierne narzędzi i duże naprężenia skurczowe
powstające podczas studzenia skomplikowanych narzędzi o dużych powierzchniach lutowania.

Wpływ warunków
konstrukcyjnych narzędzi
na naprężenia
w złączach lutowanych
Ważnym aspektem w przygotowaniu gniazda narzędzia jest
zaokrąglenie przejścia między powierzchniami prostopadłymi. Promień zaokrąglenia „r” powinien umożliwić swobodne ustawienie
płytki (kształtki) węglikowej w gnieździe.
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Rys. 2. Zaokrąglenie naroża w gnieździe korpusu, w którym lutowana jest
kształtka węglikowa

Rys. 3. Pęknięcie w narożu gniazda korpusu ze stali 40H, brak zukosowania
(zaokrąglenia) naroża płytki węglikowej

Przy idealnym wykonaniu promień zaokrąglenia „r” w gnieździe równa się wysokości fazki „a” na kształtce węglikowej.
Ze względów praktycznych, promień zaokrąglenia w gnieździe
„r” powinien być mniejszy od fazki „a” (rys. 2). Niespełnienie
tego warunku łatwo prowadzi do pęknięć w narożach gniazda
korpusu stalowego (rys. 3).
W przypadku, gdy konstruktor ma wpływ na kształt i wielkość
narzędzia, powinien wziąć pod uwagę stosunek grubości korpusu
stalowego „hs” do grubości kształtki węglikowej „hw”. Korzystny
stosunek grubości m = hs/hw powinien wynosić przynajmniej
3:1 i więcej [9]:
(1)

Nie występują wtedy naprężenia rozciągające w węglikach
spiekanych podczas skurczu złącza lutowanego, które są bardzo
niekorzystne, prowadzą bowiem zwykle do pęknięć węglika spiekanego. Rozkład naprężeń występujących w złączu lutowanym:
stal–węgliki spiekane, dla różnych proporcji hs/hw, pokazano na
rysunku 4.
Już dla powierzchni lutowania węglików spiekanych powyżej
100 mm2 zaleca się stosowanie kompensacji naprężeń [5]. Wymóg
ten dotyczy zasadniczo znacznie większych powierzchni, powyżej
500 mm2. Duża powierzchnia lutowania, niekorzystne warunki
konstrukcyjne, błędy technologiczne w wykonaniu naroży gniazd
wszystkie te czynniki razem i osobno mogą doprowadzić do powstania dużych naprężeń w złączu i pęknięć zwykle lokalizowanych
w węglikach spiekanych.

Rys. 4. Rozkład naprężeń dla różnych proporcji grubości płytki węglikowej i korpusu stalowego

Próby lutowania
płyt zdzierakowych
Dla podkreślenia przedstawionych problemów przeprowadzono
próby lutowania twardego stalowych płyt zdzierakowych z płytkami
z węglików spiekanych (rys. 5) [10].

Rys. 5. Stalowa płyta zdzierakowa przeznaczona do lutowania z płytkami
z węglików spiekanych

Płyty zdzierakowe wykonano z blachy z niskowęglowej stali
zwykłej jakości S235JRG2 (według PN-EN 10025, zawierającej
w % wag.: 0,2 C, max 1,4 Mn, max po 0,045 S i P, max 0,009 N,
reszta Fe) o grubości 4 mm. Lutowaniu z płytą stalową poddawano
trzy płytki węglikowe gatunku H10S (wg PN-88/H-89500) o wymiarach 4 x 10 x 40 mm. Całkowita powierzchnia lutowania wynosiła ok. 1200 mm2, a stosunek grubości łączonych elementów
1:1 stwarzając przez to niekorzystne warunki lutowania węglików
spiekanych.
Do pierwszej próby przygotowano srebrny lut przekładkowy
L-Ag49/Cu. Skład chemiczny i temperaturę topnienia lutu, a także innego lutu srebrnego L-Ag40Cd, używanego w próbach lutowania, zamieszczono w tablicy. Z taśmy lutowniczej wycięto
kształtkę dopasowaną do gniazda płyty zdzierakowej. Konstrukcję
lutu przekładkowego pokazano na rysunku 6. Do prób lutowania
użyto lutu przekładkowego o grubości taśmy 0,3 mm i szerokości
50 mm. Warstwa środkowa miedzi o grubości 0,2 mm spełnia tu
funkcję kompensatora naprężeń, nie ulegając stopieniu podczas
lutowania. Stapiane w tym przypadku są zewnętrzne warstwy lutu
srebrnego. Do lutowania używano pasty topnikowej EUROTOP AG
500, na bazie związku litowo-potasowego hydroksyfluoroboranu,
o zakresie aktywności 550÷800°C [11]. Wytrzymałość na ścinanie
połączeń z węglikami spiekanymi, wykonanych lutem przekładkowym L-Ag49/Cu jest wysoka i dochodzi do 300 MPa, przy znacznej
zawartości kobaltu w strukturze węglików spiekanych [12].

Tablica I. Skład chemiczny i temperatura topnienia lutów srebrnych stosowanych w próbach lutowania
Skład chemiczny (w % wag.)
Ag

Cu

Zn

Cd

Ni

Mn

Temperatura
topnienia, °C

B-Ag49CuZnMnNi-670-690 (PN EN ISO 3677)

49

27,5

20,5

-

0,5

2,5

670-690

AG304 (PN EN 1044)

40

19

21

20

-

-

595-630

Gat. lutu

Oznaczenie lutu

L-Ag49/Cu
L-Ag40Cd
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Rys. 8. Połączenie lutowane płyty zdzierakowej nr 2, lut L-Ag40Cd, siatka
stalowa 0,25/0,25 mm

Rys. 6. Budowa lutu przekładkowego L-Ag49/Cu o grubości 0,4 mm

Do nagrzewania przygotowano dwa palniki gazowe: jeden
na propan + powietrze i drugi na tlen + acetylen. Wstępne
nagrzewanie stalowej płyty z węglikami spiekanymi rozpoczęto
płomieniem propanowo-powietrznym. Nagrzewano w pierwszej
kolejności obszary płyty zdzierakowej w sąsiedztwie węglików
spiekanych. Nagrzewanie do temperatury lutowania kontynuowano przy użyciu płomienia acetylenowo-tlenowego. Ustawienie płytek węglikowych w gnieździe kontrolowano przy użyciu
ręcznego dociskacza wykonanego z miedzi. Po zakrzepnięciu lutu
zamocowano złącze we wcześniej podgrzanym imadle z wkładkami aluminiowymi.
W uzyskanym połączeniu wystąpiły liczne pęknięcia przebiegające w zewnętrznych płytkach węglikowych. Jedynie środkowa płytka węglikowa nie uległa pęknięciom (rys. 7). Przyczyną
powstałych pęknięć był brak kompensacji naprężeń w sztywno
zamocowanym złączu.

Lutowanie trzeciej płyty zdzierakowej przeprowadzono również
przy użyciu taśmy z lutu srebrnego L-Ag40Cd o grubości 0,3 mm,
do kompensacji naprężeń zastosowano cieńszą siatkę tkaną z drutu
niklowego o średnicy drutu 0,15 mm. Zrezygnowano ze sztywnego zamocowania złącza, a powolne studzenie przeprowadzono
pod osłoną nagrzanych kształtek ogniotrwałych. Po ostudzeniu
i oczyszczeniu złącza okazało się, że w płytkach węglikowych nie
wystąpiły pęknięcia (rys. 9).

Rys. 9. Połączenie lutowane płyty zdzierakowej nr 3, lut L-Ag40Cd, siatka
niklowa 0,15/0,15 mm

Wszystkie połączenia lutowane uległy natomiast odkształceniom, przy czym największe odkształcenia (strzałka ugięcia) wystąpiły w połowie długości złącza. Zmierzone wartości odkształceń
wynosiły:
• dla płyty zdzierakowej nr 1 – przy zastosowaniu srebrnego lutu
przekładkowego L-Ag49Cu – strzałka ugięcia 1,5 mm (grubość
lutowiny 0,25 mm),
Rys. 7. Połączenie lutowane płyty zdzierakowej nr 1, lut L-Ag49/Cu

Do lutowania drugiej płyty zdzierakowej użyto do kompensacji
naprężeń siatki tkanej z drutu stalowego 0,25/0,25 mm oraz lutu
srebrnego L-Ag40Cd w postaci taśmy o wymiarach 0,3 x 50 mm
o jeszcze niższej temperaturze topnienia aniżeli w poprzednim przypadku. Wytrzymałość połączeń lutowanych węglików spiekanych
gat. H10S ze stalą C45, wykonanych przy użyciu lutu srebrnego
L-Ag40Cd wynosi 296 MPa [13]. Po zalutowaniu węglików płytę
zdzierakową zamocowano również w imadle, aż do spokojnego
ostudzenia złącza do temperatury otoczenia. Po opiaskowaniu
okazało się, że pęknięciu uległa tylko jedna z zewnętrznych płytek
węglikowych (rys. 8).
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• dla płyty zdzierakowej nr 2 – przy zastosowaniu lutu srebrnego L-Ag40Cd i stalowej siatki kompensującej 0,25/0,25 mm
– strzałka ugięcia 0,6 mm (grubość lutowiny 0,6 mm),
• dla płyty zdzierakowej nr 3 – przy zastosowaniu lutu srebrnego L-Ag40Cd i niklowej siatki kompensującej 0,15/0,15 mm
– strzałka ugięcia 1,0 mm (grubość lutowiny 0,35 mm).
Wyniki pomiarów pokazano na rysunku 10. Najmniejsza
strzałka ugięcia wystąpiła przy zastosowaniu stalowej siatki kompensacyjnej 0,25/0,25 mm przy osiągnięciu największej grubości
warstwy lutowiny – 0,6 mm.
Z rysunku 10 wynika, że im większą grubość lutowiny zapewni się w złączu lutowanym z węglikami spiekanymi, o nie-

i 1110 MPa. Dla porównania obliczono naprężenia, które wystąpią
w węglikach spiekanych po lutowaniu lutem na bazie czystej miedzi
o temperaturze topnienia 1083°C. Obliczone naprężenia rozciągające dla złączy wykonanym lutem miedzianym są znacznie większe
i wynoszą ok. 1900 MPa.
Niekorzystne skutki występujących naprężeń mogą być minimalizowane po uwzględnieniu obliczeń przy użyciu komputerowej analizy wytrzymałościowej wykorzystującej metodę
elementów skończonych [14]. Metoda ta polega na zastąpieniu
ciągłego modelu układu mechanicznego modelem dyskretnym,
który w opisie matematycznym przyjmuje postać układu równań
algebraicznych.
Dla uzasadnienia ważności tej metody zamieszczono poniżej
wybrane wyniki obliczeń modelu połączenia lutowanego węglików
spiekanych z płytą zdzierakową nr 1. Dla parametrów opisujących
właściwości tych materiałów przyjęto wartości:
Rys. 10. Wpływ grubości lutowiny na wielkość strzałki ugięcia

korzystnych warunkach konstrukcyjnych, tym większa wystąpi
kompensacja naprężeń i mniejsze będzie odkształcenie złącza
lutowanego.

Naprężenia
w złączu lutowanym
Bardzo istotny wpływ na wartość naprężeń rozciągających
w warstwie zewnętrznej płytki węglikowej ma temperatura
topnienia użytego lutu. Naprężenia te można policzyć ze wzoru
empirycznego [5]:

[MPa]

(2)

w którym:
EW, ES – moduły sprężystości podłużnej węglików spiekanych
i stali w MPa,
DW, DS – współczynniki rozszerzalności liniowej węglików spiekanych i stali w 1/K,,,,
gW, gS – grubość płytek z węglików spiekanych i stali w mm,
TS – temperatura solidus lutu w °C.
We wzorze (2) założono, że warstwa lutu łączącego obydwa
elementy jest jak najmniejszej grubości, a stosunek grubości płytki
węglikowej do elementu stalowego jest korzystny i wynosi 1:3 [5].
Należy jednak stwierdzić, że pierwsze założenie jest zbyt dużym
uproszczeniem, a w warunkach rzeczywistych dąży się nawet do
osiągnięcia odstępu między elementami ze stali i węglików spiekanych powyżej 0,5 mm.
Ze wzoru (2) wynika, że czym mniejsza jest temperatura solidus lutu, tym mniejsze wartości naprężeń rozciągających występują w płytce węglikowej.
W przeprowadzonych próbach lutowania, w których użyto lutów srebrnych L-Ag49/Cu (TS = 680°C) i L-Ag40Cd (TS = 595°C)
wartości naprężeń rozciągających wynoszą odpowiednio 1220

• dla stali: moduł sprężystości wzdłużnej ES = 205 GPa, współczynnik Poissona νS = 0,3, rozszerzalność cieplna DS =
12•10-6 1/K, gęstość ρS = 7850 kg/m3, ciepło właściwe CS =
433 J/kg·K, przewodność cieplna OS = 52 W/m·K,
• dla węglików spiekanych: EW = 630 GPa, νW = 0,29, DW
= 5,4•10-6 1/K, ρW = 1400 kg/m3, CW = 780 J/kg•K, OW =
87,5 W/m·K,
• dla lutu L-Ag49/Cu, z przekładką miedzianą: E1 = 111 GPa,
ν1 = 0,18, D1 = 18•10-61/K, ρ1 = 8300 kg/m3, C1 =
385 J/kg·K, O1 = 350 W/m·K.
W obliczeniach przyłożono do połączenia obciążenie cieplne, o wartości temperatury 730°C, użyte w procesie lutowania.
W analizie uwzględniono też konwekcyjny warunek brzegowy
na zewnętrznych powierzchniach płyty zdzierakowej równy
6,3 W/m2·K. Dla spodniej powierzchni płyty zdzierakowej jak również dla wierzchniej powierzchni węglików przyłożono podpory,
których zadaniem było uniemożliwienie ruchu w kierunku prostopadłym do powierzchni podparcia. Rozkład podpór odzwierciedla
sztywne zamocowanie lutowanego elementu w imadle. Rozkład
temperatur i naprężeń w elementach lutowanych pokazano odpowiednio na rysunkach 11, 12.

Rys. 11. Rozkład temperatury w połączeniu lutowanym płyty zdzierakowej
nr 1
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Rys. 12. Rozkład naprężeń w połączeniu lutowanym płyty zdzierakowej
nr 1

Wnioski
Naprężenia i odkształcenia nieodłącznie towarzyszą połączeniom lutowanym węglików spiekanych ze stalą. Są one
szczególnie niebezpieczne w przypadku dużych powierzchni
lutowania i zbliżonych grubości obu łączonych elementów.
Do oceny naprężeń i odkształceń można posłużyć się komputerową metodą elementów skończonych. W ostatnich latach
obserwuje się dość znaczny przyrost wydajności komputerów
przy jednoczesnym spadku ich cen oraz dostępność szerokiej
gamy specjalistycznych narzędzi do wspomagania obliczeń konstrukcji. Dobierając właściwy materiał, ustalając warunki obcią-
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Zgodnie ze statyczną analizą komputerową maksymalne naprężenia, jakie pojawią się w złączu lutowanym wyniosą ok. 3400
MPa. Wartość tych naprężeń jest podyktowana odebraniem stopnia
swobody na powierzchniach węglików i powierzchni płyty zdzierakowej. Jeśli pominie się te naprężenia, które związane są ze sztywnym
utwierdzeniem detalu to maksymalne naprężenia według hipotezy
Hubera–Misesa wynoszą 1720 MPa i są umiejscowione w środkowej części skrajnych węglików spiekanych (rys. 12).
Obliczone naprężenia są w pewnym sensie ,,średnią”, utworzoną po to, aby dać w miarę obiektywny wskaźnik wytężenia materiału w wieloosiowych stanach naprężeń, tzn., gdy nie występuje tu
proste zginanie czy rozciąganie.
Pojawienie się tych naprężeń prowadzi do odkształceń złącza
ze strzałką ugięcia o największej wartości na środku połączenia
lutowanego. Występuje to wskutek różnej przewodności cieplnej
materiałów łączonych. Jeśli lut przekładkowy z funkcją kompensatora naprężeń w postaci warstwy miedzi lub siatki tkanej z drutu
stalowego nie jest w stanie skompensować naprężeń w połączeniu
lutowanym, to spowodują one trwałe odkształcenia materiału
o mniejszym współczynniku sztywności.

żenia i zamocowania elementu można bez problemu przeprowadzić analizę wytrzymałościową. Otrzymane wyniki mogą być
dalszym krokiem optymalizowania i szukania najkorzystniejszego rozwiązania.
Pomimo wykorzystania metod komputerowych do analizy
naprężeń i przemieszczeń w złączu lutowanym nadal najbardziej
wiarygodne i najdokładniejsze pozostają metody doświadczalne.
Oddają one w sposób rzeczywisty warunki, w jakich przeprowadza się lutowanie. Analiza komputerowa połączenia lutowanego
nie uwzględnia w pełni wszystkich cech elementów rzeczywistych, ale może dopomóc w uniknięciu wielu trudności już na
etapie projektowania złącza.
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Hans – Joahim Peter

Lutowanie indukcyjne – stara technologia
łączenia z potencjałem innowacyjności
Induction brazing – old joining
technology with innovative potential
Streszczenie

Abstract

W artykule przedstawiono podstawy nagrzewania indukcyjnego, a także urządzenia średniej i wysokiej częstotliwości.
Podano technologie lutowania przy użyciu różnych wzbudników
pod osłoną gazów ochronnych. Zaprezentowano lutowanie indukcyjne profili Al, elementów rurowych i króćców ze stalowymi
zbiornikami paliwa.

Principles of induction heating, medium and high frequency
devices are presented. Brazing technologies with use of various
inductors and shielding gases are proposed. Induction brazing of
Al parts, tubes and nipples with steel fuel tanks is presented too.

Wstęp
Przemysłowe zastosowanie nagrzewania indukcyjnego nastąpiło w 1916 roku, kiedy to zbudowano w USA pierwszy piec do
topienia metali. Teoretyczne podstawy nagrzewania indukcyjnego
stworzył m.in. Rosjanin Wologdin, jednak jako pierwsze zbudowano urządzenia do hartowania wałów korbowych w USA. Po
drugiej wojnie światowej wprowadzono, szczególnie w USA i w
Europie, przemysłowe zastosowanie hartowania powierzchniowego i lutowania twardego. Inne zastosowania, jak wyżarzanie,
następnie podgrzewanie do obróbki plastycznej, podgrzewanie
i wygrzewanie przy spawaniu oraz odprężanie połączeń spawanych były później.
Poza lutowaniem indukcyjnym stosowane są również z powodzeniem technologie lutowania płomieniowego i piecowego. Każda
z tych metod ma swoje zalety i wady. Obecnie bardzo istotnym
czynnikiem oceny efektywności termicznych metod spajania jest
zużycie energii, ten wpływ jest coraz większy, gdyż ceny energii
stale rosną. W termicznych metodach spajania duże zużycie energii
powinno być połączone z osiągnięciem wysokiej jakości. Do tych
metod należy przede wszystkim zaliczyć lutowanie za pomocą nagrzewania indukcyjnego.
Dzięki możliwości bezstykowego przeniesienia wysokiej
gęstości energii na określone elementy, można było liczyć się
ze stale rosnącym zapotrzebowaniem na wysoko obciążone
części ze stopów lekkich. Za pomocą tych metod możliwa była
integracja urządzeń do lutowania twardego w linię produkcyjną
i jednocześnie osiągnięcie korzyści w odniesieniu do lutowania
płomieniowego, i piecowego. Zalety nagrzewania indukcyjnego
to przede wszystkim: wysoki stopień efektywności nagrzewania,

Dypl. inż. Hans – Joahim Peter – Eldec Schwenk Induction GmbH,
Berlin.

ograniczenie nagrzewania do strefy lutowania i tym samym brak
oddziaływania na sąsiednie obszary elementów oraz wysoki
stopień mechanizacji przy zachowaniu wysokiej jakości wytwarzania.

Metoda nagrzewania
indukcyjnego
W początkowym okresie stosowania nagrzewania indukcyjnego urządzenia były wyposażone w przetworniki wirujące
dla niższych częstotliwości i generatory lampowe dla wyższych
częstotliwości. Dzisiaj używane są powszechnie przetworniki
tranzystorowe. Są one bardzo elastyczne w zastosowaniach przemysłowych. Aktualne generatory tranzystorowe pracują zarówno w dolnym przedziale częstotliwości (średnia częstotliwość
10–25 kHz), jak i w górnym przedziale (wysoka częstotliwość
150–450 kHz). Wymagana moc do lutowania określonych części
może być dzisiaj bardzo dokładnie sterowana za pomocą różnych po sobie następujących stopni czas/moc lub za pomocą
pirometrów optycznych. Dzięki temu części lutowane mogą być
oszczędnie nagrzewane przy udziale minimalnej energii doprowadzanej do elementu lutowanego.

Gęstość energii nagrzewania
Szczególnym czynnikiem w nagrzewaniu indukcyjnym w porównaniu z innymi metodami nagrzewania jest ciepło, które jest
przekazywane przez konwekcję, promieniowanie i przewodnictwo,
jak również to, że przekazywanie ciepła występuje bezpośrednio
w miejscu lutowania, czyli tam, gdzie to ciepło jest potrzebne. Przenoszone moce są przy tym większe aniżeli przy innych metodach
nagrzewania (tablica I).
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Tablica I. Gęstości energii wybranych sposobów nagrzewania
Gęstość energii,
W/cm2

Sposób nagrzewania
Konwekcja

0,5

Promieniowanie (elektryczne piece muflowe)

8

Przewodzenie ciepła (płyta kuchenna)

20

Promieniowanie podczerwone

2 x 102

Płomień (palnik)

103

Nagrzewanie indukcyjne

104

Strumień plazmy

106

Wiązka elektronów

108

Promień lasera (CO2)

1010

Zasada nagrzewania indukcyjnego
Prąd I1 płynący przez wzbudnik indukcyjny wytwarza pole magnetyczne o zmiennym kierunku, które jest określone przez strumień magnetyczny ). W elemencie umieszczonym w zmiennym
polu magnetycznym indukuje się napięcie według prawa indukcji,
tak że powstaje w nim strumień prądu IK (rys. 1) [1]. Ten strumień
prądu określany także jako prąd przemienny, tworzy ze swojej strony magnetyczne pole prądu zmiennego, które jest ukierunkowane
przeciwnie względem pola pierwotnego. Obydwa pola znoszą się
i dochodzi do powstania pola magnetycznego skierowanego promieniowo do wewnątrz, tak że w wielu przypadkach natężenie pola
magnetycznego spada w osi cylindrycznej do zera. Mówi się wtedy
o efekcie naskórkowym. Te zależności są formułowane przez prawo Joule`a–Lenza.
Ponieważ natężenie pola magnetycznego w szczelinie powietrznej, a także gęstość prądu, powiązane są z natężeniem pola,
zmniejsza się gęstość prądu od krawędzi do wewnątrz, w kierunku promieniowym. Dotyczy to w jednakowym stopniu przedmiotu
i wzbudnika. Efekt naskórkowości jest pokazany wyraźnie na rysunku 2 (na górze). W nawiązaniu do tego rysunek 2 przedstawia
(na dole) płaskie naczynie szklane, które napełnione jest cieczą
o kolorze czerwonym. Czym większa prędkość obrotowa naczynia, tym w większym stopniu ciecz oddziałuje na ścianki, na
zasadzie działania sił odśrodkowych (proste porównanie z rosnącą częstotliwością). Głębokość, przy której gęstość prądu jest

Rys. 2. Rozdzielenie gęstości prądu w elemencie metalowym (na górze),
porównanie siły odśrodkowej w obracającym się naczyniu szklanym, wypełnionym czerwonym płynem (na dole)

Rys. 3. Rozkład temperatury na przekroju elementu stalowego przy nagrzewaniu indukcyjnym

Rys. 1. Zasada nagrzewania indukcyjnego elementu metalowego
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obniżona do 37% swojej maksymalnej wartości, określa się jako
głębokość wnikania prądu δ. W obszarze głębokości wnikania
δ następuje zamiana 86% całkowitej energii w ciepło. Głębsze
warstwy elementu są nagrzewane przez przewodnictwo cieplne.
W zależności od przebiegu czasu uzyskuje się określone pola
temperatur, które są zmienne dla masywnych elementów. Na
rysunku 3 pokazano krzywe temperaturowe, które dotyczą części
kutych plastycznie.

Rys. 4. Generatory średniej częstotliwości, od lewej MFG 15, MFG 100, MFG 200 i MFG 30 DA, liczby oznaczają moc znamionową urządzeń firmy Eldec
Schwenk Induction GmbH

Źródła energii
Dzisiaj przetworniki tranzystorowe budowane są najczęściej
w systemie IGBT (dla wysokiej częstotliwości częściowo także
system MOSFET) i są stosowane zarówno w obszarze średniej
jak i wysokiej częstotliwości. Te przetworniki osiągają przy pełnym
obciążeniu stopień skuteczności ok. 95%, w przeciwieństwie do
przetworników lampowych (max ok. 60%) i przetworników maszynowych (max ok. 85%). Poprzez zastosowanie tranzystorów masa
generatorów została znacznie obniżona.

Generatory średniej częstotliwości
Podstawową zasadę budowy tych generatorów, np. z firmy
Eldec pokazuje rysunek 4 [2]. We wszystkich generatorach przekazywanie mocy jest realizowane przez kabel o długości 2–10 m.
W ten sposób można elastycznie dopasować się do techniki maszynowej. Wzbudnik połączony jest bezpośrednio z transformatorem osiowym, względnie za pomocą dwóch połączeń śrubowych,
które są związane z zasilaniem wody chłodzącej i kontaktem elektrycznym. Oznaczenie MFG oznacza średnią częstotliwość generatora, a stojąca za tym liczba podaje nominalną moc, a symbol DA
określa „podwójne wyjście”. W zależności od potrzeb mogą być
także podłączone dalsze wyjścia mocy.

Generatory wysokiej
częstotliwości
Dzisiejsze generatory wysokiej częstotliwości są wyposażone
również w tranzystory IGBT, ponieważ w przeciwieństwie do wcześniej stosowanych tranzystorów MOSFET – są one odporne na
krótkie zwarcia, dotknięcie przedmiotu i spadki obciążenia, co jest
związane jednak z większymi stratami. Przy odpowiednim nakładzie można najnowszymi generacjami generatorów IGBT osiągnąć
częstotliwości robocze rzędu 500 kHz.
Szczególną zaletą przetworników tranzystorowych jest to, że
została wypełniona luka w częstotliwości między klasyczną średnią
częstotliwością 10 kHz a wysoką częstotliwością 350 kHz. Stąd
dzisiaj możliwe jest dla każdego zastosowania przetwornika i dla
danego zadania zastosowanie optymalnej częstotliwości. Podobnie
jak i w generatorach średniej częstotliwości pobór mocy można
realizować za pomocą kabla z transformatorem osiowym. Przewód
może mieć długość do 5 m. Podłączenie wzbudnika następuje
również przez dwa połączenia śrubowe, bezpośrednio w transformatorze osiowym lub bezpośrednio w strefie TRAFO. Zarówno do
lutowania miękkiego, twardego jak i wysokotemperaturowego dla
drobnych części można uzyskać korzystną częstotliwość w zakresie 150÷350 kHz. Generatory wysokiej częstotliwości firmy Eldec
pokazano na rysunku 5 [2].

Rys. 5. Generatory wysokiej częstotliwości, od lewej HFG 3, HFG 10, HFG 25, HFG 100, liczby oznaczają moc znamionową urządzeń firmy Eldec Schwenk
Induction GmbH
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Wzbudniki
W zależności od nagrzewanej strefy i dostępności połączenia
lutowanego stosowane są różne kształty wzbudników. Wykonywane są zwykle z miedzi i są odpowiedzialne za przeniesienie energii
elektrycznej poprzez indukcję na elementy nagrzewane. Najkorzystniejszym kształtem wzbudników jest kształt szpuli, która obejmuje przedmiot lutowany. Jeżeli takiej możliwości nie ma, mogą
być stosowane wzbudniki w kształcie widelca lub tzw. wzbudniki
składane. Ponieważ na wzbudnik i na element oddziaływują elektrodynamiczne siły pola magnetycznego, element nagrzewany oraz
wzbudnik muszą być stabilnie zamocowane. Jak już wspomniano,
prądy wirowe płyną jedynie w strefie powierzchniowej zarówno
wzbudnika, jak i elementu nagrzewanego. Dla wzbudnika oznacza to, że miarodajny jest nie przekrój, lecz jego powierzchnia.
Doprowadzanie powinno więc być wykonane możliwie na dużej
powierzchni. Do tego dochodzi jeszcze dalszy czynnik. Aby zminimalizować straty wzbudnika wynikające z prawa Ohma powinno
się wytworzyć doprowadzenie z blachy o grubości 1,5 do 2,0 mm
przy mocach do ok. 50 kW lub o grubości 2,0 mm przy mocach
do 100 kW. Dalsze straty mogą powstawać przy dłuższych doprowadzeniach, gdy odstęp między wyjściem a wejściem wzbudnika jest zbyt duży. Powstają wtedy niepotrzebne straty indukcyjne, przestrzeń nagrzewania powinna być w związku z tym
możliwie jak najlepiej dopasowana. Przewiduje się zwykle odstęp
1,5–2,0 mm. Strumień prądu we wzbudniku jest zawsze tak
skierowany, żeby płynął wzmocniony w strefie powierzchniowej
położonej po przeciwnej stronie. Przy uwzględnieniu tych zasad,
doprowadzenia wzbudników są znormalizowane. Wzbudnik jest
połączony z generatorem indukcyjnym, np. przez transformator
osiowy i przewody średniej lub wysokiej częstotliwości. Wypróbowane jest tutaj połączenie elektryczne z doprowadzeniem wody
chłodzącej, uszczelnione oringiem. Mocowanie wzbudnika jest
realizowane za pomocą dwóch połączeń typu VA. Kontrola przepływu wody chłodzącej w wzbudniku i transformatorze zapewnia
odpowiednie przepływy wody. Ta konstrukcja umożliwia szybką
i łatwą wymianę wzbudników.

Przy lutowaniu twardym elementów miedzianych, szczególnie
z czystej miedzi, stosowane są luty samotopnikujące, przy których
dozowanie topnika nie jest wymagane, chodzi o luty na bazie Cu-P
i Cu-P-Ag. Przy lutowaniu twardym stopów na bazie Cu-Zn konieczne jest dozowanie topnika, możliwe jest również lutowanie wyłącznie w osłonie gazu ochronnego. Dodatek niewielkiej ilości topnika
daje dobre efekty w przypadku stopów miedzi i stali Cr-Ni.

Lutowanie profili aluminiowych
Jako przykład zastosowania wzbudnika w kształcie widelca
do lutowania doczołowego profili aluminiowych pokazuje rysunek
6. Element lutowany jest umocowany u góry w przyrządzie mocującym i wstawiony do wzbudnika w kształcie widelca. Jest on
pokryty warstwą pasty topnikowej. Podczas nagrzewania przy użyciu generatora wysokiej częstotliwości typu HFG 5, z góry poprzez
urządzenie dozujące, jest doprowadzany lut Al-Si 12. Za pomocą
pirometru jest regulowane obciążenie generatora po osiągnięciu
temperatury lutowania tak, aby nie następowało przegrzanie elementu lutowanego. Po lewej stronie rysunku 6 pokazany jest widok

Przykłady praktyczne
Podczas lutowania twardego elementów stalowych coraz większe zastosowanie znajdują gazy ochronne do osłony powierzchni
nagrzewanych elementów, co umożliwia lepsze zwilżanie lutem.
Do realizacji takiego procesu mogą być stosowane odpowiednie,
możliwie małe komory z gazem ochronnym. Przy wymianie części
są one otwierane ręcznie lub automatycznie. Są zwykle zaopatrzone we wziernik, aby móc obserwować proces lutowania. Można
realizować proste rozwiązania, w których nagrzewany element
znajduje się w rurze szklanej, którą z zewnątrz obejmuje wzbudnik
pierścieniowy. Wypróbowane są tu również rozwiązania, w których
gaz osłonowy wypływa bezpośrednio ze wzbudnika do strefy lutowania. Jako gazy ochronne stosowane są przeważnie mieszaniny
gazowe zawierające np. 5–15% wodoru, reszta azot lub argon oraz
gazy obojętne takie jak azot i argon. Przy elementach aluminiowych
konieczne jest dozowanie topnika. W zależności od rodzaju topnika
może on pozostać w obszarze złącza lutowanego lub musi być
usunięty, aby uniknąć korozji.
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Rys. 6. Lutowanie twarde profili aluminiowych przy użyciu wzbudnika widelcowego i przy podawaniu drutu lutowniczego, element ze wzbudnikiem
(u góry, po lewej stronie), polutowany element (u góry, po prawej stronie)

obszaru lutowania ze wzbudnikiem, urządzeniem dozującym lut
i pirometrem. Po prawej stronie znajduje się doczołowo polutowany
profil aluminiowy.

Lutowanie twarde
elementów rurowych
Szczególnie dużo elementów jest lutowanych w przemyśle
samochodowym. Dotyczy to różnych połączeń rurowych, w których w ostatnich latach zastąpiono stosowanie topników przez
gazy osłonowe. Umożliwia to zautomatyzowane lutowanie bez

Rys. 9. Otwarta komora z gazem ochronnym, z ułożonymi elementami do
lutowania (połączenie kątowe) i wzbudnikiem widelcowym
Rys. 7. Urządzenie z gazem ochronnym do lutowania twardego elementów
rurowych

dodatkowych operacji. Jako luty znajdują tu zastosowanie przede
wszystkim: czysta miedź, różne brązy na bazie Cu-Sn (od 6–12%
cyny) oraz luty na bazie Cu-Mn z zawartością do 12% manganu (najczęściej 2%). Lutowanie różnych części z wygiętymi rurami
w piecach przelotowych z gazem osłonowym jest zawsze połączone z ich zmiękczeniem i deformacją. Dodatkowe prostowanie jest
przy tym niezbędne. Inaczej jest przy lutowaniu indukcyjnym, gdzie
twardość rur i ich ukształtowanie zostają utrzymane. Przykład lutowania twardego elementów pierścieniowych z wygiętymi rurami
pokazany jest na rysunku 7. Generator o mocy 15 kW, średniej
częstotliwości typu MFG 15 DA z dwoma wymiennymi roboczymi
wyjściami obejmuje dwa stanowiska robocze, które wyposażane
są każdorazowo w komory z gazem ochronnym. Elementy lutowane z nałożonymi pierścionkami miedzianymi są wprowadzane
do otwartej komory z gazem ochronnym, następnie komora jest
zamykana i uruchamiany jest proces lutowania. Najpierw nagrzewanie następuje na dużym stopniu mocy, a po osiągnięciu temperatury lutowania z powrotem jest przełączanie na niższy stopień
mocy. Generator ma przy tym możliwość programowania do 8 różnych stopni czas–moc, przy czym zwykle wystarczają dwa stopnie
mocy. Podczas lutowania po jednej stronie, po drugiej stronie jest
wymieniany polutowany element. Na stanowisku pokazanym na
rysunku 7 po prawej stronie od dołu wbudowany jest generator, po lewej stronie obok urządzenia stoi urządzenie chłodzące,
a wyżej, na stole roboczym, znajdują się obydwie komory z gazem
ochronnym. Na górze jest podłączone urządzenie zasysające. Aby
umożliwić prostą obsługę urządzeń bez wymiany wzbudników, są

Rys. 8. Otwarta komora z gazem ochronnym oraz z wzbudnikiem pierścieniowym i elementem rurowym

zastosowane wzbudniki pierścieniowe, których średnica jest tak
duża, że obejmuje wszystkie różne lutowane elementy (rys. 8).
Również skomplikowane połączenia rurowe mogą być polutowane indukcyjnie w osłonie gazu ochronnego. Pokazuje to przykład
kątowego połączenia rurowego (rys. 9), przy którym nie może być
zastosowany normalny wzbudnik obejmujący elementy nagrzewane. Zastosowano tutaj z przodu otwarty wzbudnik widelcowy
poruszający się z boku poprzez obszar lutowania, tak że mogą
być tutaj nagrzewane obydwa elementy lutowane. Na rysunku 9
przedstawiono element lutowany ze sprzężonym wzbudnikiem w
otwartej komorze z gazem osłonowym. Lutowanie w zamkniętej
komorze z gazem osłonowym przedstawia rysunek 10.
Dla większych średnic rur nie wykorzystuje się wzbudnika
widelcowego, ponieważ występuje nierównomierne nagrzewanie.

Rys. 10. Wygląd komory z gazem ochronnym podczas lutowania elementów z rysunku 9

Rys. 11. Urządzenie do lutowania z zamocowanymi częściami i zamkniętym wzbudnikiem składanym doprowadzającym gaz osłonowy,
uzwojenie wzbudnika doprowadzane do gazu ochronnego (powyżej i poniżej)
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Tutaj mogą być zastosowane tzw. wzbudniki składane (rys. 11).
Przy wygiętych rurach i różnych ukształtowaniach połączenie lutowane powinno znajdować się w środku. Pierścionek lutowniczy
z miedzi jest wcześniej włożony i po złożeniu części komora jest
zamykana. Po rozpoczęciu lutowania obydwie części rurowe są
ze sobą zestawione, wzbudnik składany przesuwa się do przodu,
zamyka się i następuje nagrzewanie. Równocześnie jest doprowadzany gaz ochronny, który wypływa ze wzbudnika i doprowadzany
jest w strefę lutowania. Podobny element przedstawia kolejne
połączenie rurowe z dzwonem sitowym. Przy większej średnicy
dzwonu należy użyć również wzbudnika składanego z oddziaływaniem gazu osłonowego. Z powodu dużych ilości części lutowanych
stosowany jest generator wysokiej częstotliwości o mocy 10 kW
z czterema alternatywnymi wyjściami mocy, tak że każdorazowo
element lutowany jest w cyklu czterotaktowym. Element po lutowaniu pozostaje jeszcze kilka sekund pod osłoną gazu ochronnego,
dalszy element jest wymieniany i czwarty element przygotowywa-

Rys. 12. Cztery stacje lutownicze z otwartymi wzbudnikami składanymi, do
lutowania rury z dzwonem sitowym

ny jest do lutowania. Na rysunku 12 pokazano stację lutowniczą
z otwartym wzbudnikiem składanym, z widocznymi z tyłu trzema
dalszymi stacjami lutowniczymi z wygiętymi rurami. Zastosowano
tutaj lut na bazie Cu-Mn. Na rysunku 13 pokazano polutowany element z widocznymi barwami nalotowymi.

Lutowanie twarde
zbiorników stalowych
Lutowanie króćców wlotowych do zbiorników paliwa pokazano
na rysunku 14. Służy do tego specjalna komora z gazem ochronnym wyposażona w wzbudnik pierścieniowy. Poprzez wziernik
można obserwować proces lutowania. Jako lut zastosowano tutaj
brąz o zawartości 6% cyny. Poprzez szybkie, miejscowe nagrzewanie zbiornika uzyskuje się dobre połączenia przy odkształceniach
utrzymanych w wymaganych granicach (rys. 15).

Rys. 15. Połączenie lutowane króćca wlotowego w zbiorniku paliwowym
z rysunku 14

Wnioski

Rys. 13. Polutowana rura z dzwonem sitowym z rysunku 12

Poza opisanymi zastosowaniami lutowania indukcyjnego
elementów stalowych w praktyce występuje wiele dalszych
zastosowań lutowania twardego dotyczących elementów
z miedzi. Przedstawiane były one na 1. Międzynarodowej
Konferencji Naukowo-Technicznej „Postęp w technologiach
lutowania” Wrocław 2004 [3]. W ostatnim dziesięcioleciu
nastąpił rozwój w budowaniu urządzeń do lutowania indukcyjnego, szczególnie do produkcji połączeń rurowych, w osłonie
gazu ochronnego. Stosowane są tu generatory o średniej
i wysokiej częstotliwości z możliwością doboru mocy nagrzewania, która wybierana jest w zależności od potrzeb
lutowania. Nagrzewanie indukcyjne gwarantuje efektywne
wykorzystanie ciepła w procesach lutowania twardego.
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Zastosowanie lutowania płomieniowego
w produkcji aluminiowych samochodowych
wymienników ciepła
Using flame brazing technology
for producing aluminum automotive
heat exchangers
Streszczenie

Abstract

Lutowanie twarde stopów aluminium z zastosowaniem niekorozyjnych topników NOCOLOK stało się preferowanym procesem w produkcji aluminiowych wymienników ciepła. W ciągu
dwóch dziesięcioleci od wprowadzenia tego procesu do przemysłu samochodowego równolegle była rozwijana technologia
lutowania płomieniowego. Główną intencją tego artykułu jest
wprowadzenie w zagadnienia technologii lutowania płomieniowego bazując na dostępnej literaturze, wiedzy zgromadzonej
podczas współpracy z ośrodkami badawczo-rozwojowymi oraz
własnym doświadczeniu produkcyjnym.
Fragment tego artykułu skupia się na zasygnalizowaniu
trudności pojawiających się w tym procesie oraz wskazuje na
metody ich rozwiązania.

NOCOLOK Flux brazing or Controlled Atmosphere Brazing
(CAB) with non-corrosive fluxes – has been the preferred
process for manufacture aluminum automotive heat exchangers. In the two decades since the process was introduced to
the automotive industry parallel was developing flame brazing
technology. The intention of this report was introduce to flame
brazing technology based on published literature, knowledge
gather during collaborate with research and develop institute and
own production experience.
The part of this report focused on difficulties in the flame
brazing process and gives suggestion for their solved.

Wstęp
Zastosowanie technologii NOCOLOK w lutowaniu aluminium
z niekorozyjnymi topnikami spowodowało przełom w produkcji
wymienników ciepła. Zastąpiono tym samym wymienniki miedziane i miedziano-mosiężne wymiennikami aluminiowymi. Od około
20 lat technologia CAB (Controlled Atmosphere Brazing), lutowania
w atmosferze ochronnej z niekorozyjnymi topnikami daje możliwość produkcji wymienników ciepła w przemyśle produkującym
dla motoryzacji, a ostatnio także wymienników przemysłowych
(układy klimatyzacji obiektów). Wprowadzenie całkowicie aluminiowych wymienników ciepła wymusiło rozwój technologii,
w szczególności lutowania płomieniowego.
Zlutowany w piecu w technologii CAB wymiennik nie jest jeszcze końcowym produktem. W układach HVAC (Heating, Ventilation
Air Conditioning system) stosuje się grzejniki i parowniki oraz zintegrowane z nimi skraplacze.
Króćce wlotowo-wylotowe wymagają przygotowania połączeń
umożliwiających zamknięcie w jeden wspólny, szczelny system
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pracujący z dedykowanym czynnikiem chłodniczym, którym w układzie klimatyzacji samochodów jest R134a. Trwają badania nad
wdrożeniem układów klimatyzacji, pracujących z CO2 (dwutlenek
węgla) jako korzystniejszym z punktu widzenia środowiskowego
czynnikiem chłodniczym.
Wartość ciśnienia pracy czynnika chłodniczego, funkcja wymiennika, środowisko pracy itp. wymuszają rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne produkowanych wymienników ciepła.
Przykłady zastosowania lutowania płomieniowego pokazano na następujących rysunkach: wymiennik z rurkami (rys. 1),
wymiennik z zespołem kostka–rurka–zawór (rys. 2), podzespół
kostka–rurka–zawór (rys. 3), grzejnik (rys. 4).

Rys. 1. Wymiennik z rurkami – parownik [5]
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Rys. 2. Wymiennik z podzespołem kostka–rurka–zawór–skraplacz [5]

ne z drutu pełnego, zwinięte z tasiemki stopu Al wypełnionej przy jej
zwijaniu topnikiem, topnikiem ze sproszkowanym stopem Al oraz
drutem lutowniczym i topnikiem.
Ponadto można spotkać materiały lutownicze przypominające swoim kształtem podkładki w których proszek stopu Al oraz
topnik zostały sprasowane. Pierścienie takie bardzo dobrze odbierały ciepło od płaskiej nagrzanej powierzchni, wykazywały
jednak kruchość, która była kłopotliwa na poziomie procesów
przygotowawczych do lutowania (powtarzanie czynności montażowych).
Na rynku producentów materiałów lutowniczych można spotkać firmy, które oferują pierścionki o przekroju prostokątnym,
otrzymane przez cięcie rurki zawierającej mieszaninę proszku
stopu Al i topnika oraz producentów drutu lutowniczego, który
jako bardzo kruchy nadawał się do wykorzystania ze specjalnymi
podajnikami drutu, a obecnie technologicznie tak dopracowany,
że można z niego formować pierścionki o małych średnicach bez
obawy ich pęknięcia.
Pomijając różnorodność kształtu i technologii ich produkcji
podstawowym stopem aluminium używanym do ich wykonania
jest stop 4047 o składzie eutektycznym, któremu odpowiada najniższa dla stopu Al-Si temperatura 577oC. Lutowanie może się
odbywać w temperaturze powyżej 580oC i zgodnie z przyjętą klasyfikacją jest zaliczone do lutowania twardego (brazing).
Aby uzyskać dobre połączenie lutowane nieodzowny jest topnik
NOCOLOK. Jest on nieorganiczną fluorkową solą stanowiącą mieszaninę fluoro-gliniano-potasową K2AlF5 + KAlF4.

Technologia lutowania
płomieniowego
Rys. 3. Podzespół kostka–rurka–zawór [5]

Skład obu soli jest tak dobrany, aby osiągnąć najkorzystniejszą
temperaturę topnienia odpowiadającą eutektyce AlF3–KF, którą odkryto w 1932 roku i dokładnie przebadano w roku 1966.
Topnik aktywuje się w temperaturze 565÷572oC, tj. poniżej
temperatury topnienia stopu 4047. Stwarza to korzystne warunki
do przygotowania pozbawionej tlenków Al2O3 powierzchni, których
temperatura topnienia osiąga wartość 2015oC. Dokładnej oceny
materiałów lutowniczych można dokonać w szklanym piecu stanowiącym standardowy piec firmy Solvay (rys. 5). Piec wykonany
jest z żaroodpornego szkła, umożliwia on ustalenie charakterystyki

Rys. 4. Grzejnik [5]

Materiały lutownicze
Podstawowymi materiałami lutowniczymi są: wykonany ze
stopu aluminium pierścionek lutowniczy oraz topnik.
Producenci materiałów lutowniczych oferują szeroką gamę
materiałów w zależności od życzeń klienta wynikających z przyjętej
technologii lutowania. Spotyka się pierścienie lutownicze: wykona-
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Rys. 5. Szklany piec firmy Solvay [2]

Tablica I. Skład chemiczny i temperatura topnienia stopów Al z grupy 6000

Oznaczenie
stopu

Skład chemiczny(w % wag.)

Temperatura
topnienia
°C

Al

Mg

Si

Fe

Cu

Mn

Cr

Zn

Ti

pozostałe

6061

reszta

0,8–1,2

0,4–0,8

do 0,7

0,15–0,4

do 0,15

0,04–0,35

do 0,25

do 0,15

max po 0,05,
w sumie 0,15

582–652

6082

reszta

0,6–1,2

0,7–1,3

do 0,5

do 0,1

0,4–1,0

0,04–0,15

do 0,20

do 0,10

max po 0,05,
w sumie 0,15

570–660

Tablica II. Porównanie właściwości wybranych stopów Al [3]

grzania (kontrolowaną mikroprocesorowo). Umieszczona powyżej
kamera pozwala rejestrować obraz próby skojarzony z rejestracją
temperatur.
Na filmie, prezentowanym na Konferencji jest możliwość
przeprowadzenia analizy porównawczej materiałów lutowniczych
pozyskanych od różnych dostawców. Po obejrzeniu filmu widać
różnicę w zakresie zwilżalności powierzchni oraz pęcherzy (gazów) wydzielających się ze stopionego pierścionka, który zawiera
w sobie topnik.
Dla uzyskania dobrego złącza w technologii lutowania płomieniowego dobór materiału rodzimego elementów lutowanych nie
jest rzeczą obojętną. Można jednoznacznie stwierdzić, że wszystkie stopy aluminium dopuszczone w technologii CAB są w pełni
akceptowalne w technologii lutowania płomieniowego (materiały
grupy 3xxx).
Problem pojawia się w momencie doboru materiału na kostki
oraz elementy zaworowe, które są wykonane technologią obróbki
skrawaniem. Jakość i stan powierzchni po obróbce skrawaniem
wymaga użycia materiału ze stopu grupy 6xxx należących do stopów typu Al-Mg.
Najczęściej używanymi materiałami tej grupy są stopy 6060,
6061 oraz 6082. Podstawowym kryterium wyboru stopu jest
zawartość magnezu, która nie powinna przekraczać 0,8% wag.
W tablicy I zamieszczono skład chemiczny i temperaturę topnienia
przykładowych stopów.
Ocenę lutowności przykładowych stopów Al zamieszczono
w tablicy II.

Dobór technologii lutowania płomieniowego zależy od rodzaju
wykonywanego połączenia. W zakresie połączeń kostka–rurka–
zawór stosuje się maszyny o konstrukcji karuzelowej 6- pozycyjne z dwoma stanowiskami załadowczo-wyładowczymi, z dwoma
stanowiskami grzania wstępnego, jednym lutowania końcowego
oraz jednym stanowiskiem chłodzenia powietrzno-wodnego.
Materiał kostki wymaga grzania wstępnego do temperatury przy
której nie obserwuje się przegrzania materiału czy nadtopienia
materiału lutowniczego (pierścionka). Zasadnicze stanowisko
lutowania płomieniowego obsługiwane jest przez specjalny system zarządzania (standard firmy Themis) w oparciu o automatykę
firmy Omron.
Na rysunku 6 pokazano stanowisko do lutowania firmy Themis. Zastosowane tu kamery CCD pozwalają zarządzać grzaniem
(palnikami) przez ocenę stopienia pierścionka (zniknięcie obiektu
z analizowanego obszaru). Jest to jedyna, bezdotykowa, wiarygodna ocena temperatury w połączeniu lutowanym możliwa do
zastosowania jako kryterium procesu.
Użycie pirometru do pomiaru temperatury nie jest wskazane ze
względu na szeroki zakres zmian współczynnika absorpcji (emisji)
powierzchni aluminiowej. Dla potwierdzenia temperatury złącza,
ale tylko w zakresie prób i badań, zalecane jest użycie termopar
w ilości pozwalających precyzyjnie ustalić nie tylko temperatury,
ale ich gradienty (termopary z systemem DATApaq).
W zakresie połączeń łącznik (element parownika, skraplacza) –
rurka, gdzie ma się do czynienia z typowym połączeniem kielichowym stosuje się maszyny lutownicze pozwalające wykonać dobre
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Czystość lutowanych detali

Rys. 6. Maszyna lutownicza firmy Themis z systemem zarządzania procesem [5]

Przemysł samochodowy dąży do obniżenia kosztów produkcji
zastępując stare technologie nowymi. Jednym z obserwowanych
trendów jest wyeliminowanie mycia detali poprzez utrzymywanie
czystości procesów i zastąpienie najróżniejszych olei, olejami
samoodparowującymi. Trend ten przenoszony jest na poddostawców, których technologie powinny być podporządkowane
odbiorcy. Zdarza się jednak, że dla uzyskania wymaganej jakości
i stanu powierzchni dostawcy używają płynów obróbkowych zanieczyszczających powierzchnię materiału do stanu utrudniającego jego zwilżenie przez topnik NOCOLOK (rys. 8). Norma ochrony
środowiska ISO 14000 wymusiła początkowo ograniczenie, a w
końcu zaniechanie używania chemicznych związków takich jak
czterochloroetylen w myjkach skutecznie usuwających zabrudzenia olejowe.

Rys. 8. Zabrudzenie powierzchni materiału lutowanego [5]

Rys. 7. System zarządzania procesem z wykorzystaniem masowych regulatorów przepływu [5]

jakościowo połączenie w czasie krótszym niż 20 s. Intensyfikacja
wygrzewania wymaga zastosowania specjalnych palników, a do
zupełnego spalania gazu należy użyć oprócz powietrza dodatkowo
tlen (najlepiej z butli). Na rysunku 7 pokazano system zarządzania
procesu z masowymi regulatorami przepływu.
Zarządzanie lutowaniem płomieniowym polega na precyzyjnym
doborze gazów mieszanki gaz–powietrze–tlen kontrolowanych
przez masowe regulatory przepływu. Uzyskanie dobrej jakości
połączenia nie oznacza jeszcze zgodnego z wymaganiami klienta
wyrobu. Właściwą zdolność uzyskuje się przez dobór właściwie
skonstruowanych przyrządów lutowniczych bazujących na zasadach DG&T (Dimensional, Geometry and Tolerance).

Jakość pierścionków lutowniczych
Ochrona gwintów oraz powierzchni uszczelnień wymaga
właściwego doboru zawartości topnika oraz lutu, tak aby pozostałości nie pokrywały istotnych powierzchni dla klienta końcowego. Na rysunku 9 pokazano zanieczyszczenie powierzchni
gwintowanej.

Problemy lutowania
W każdym z procesów specjalnych nieuniknione są trudności,
których przyczyny mogą być bardzo różne, a często zaskakujące.
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Rys. 9. Zanieczyszczenie lutowiem powierzchni gwintowanej [5]

Zmiana materiału przez dostawcę
Mimo, że dostawcy materiałów posiadają swoje własne
Systemy Zapewnienia Jakości zdarzają się sytuacje, że materiał
dostarczony na produkcję nie jest zgodny ze specyfikacją materiałową. Sytuacja ta jest trudna do wykrycia przez dostawcę (detale
są zgodne wymiarowo). Proste testy właściwości mechanicznych
i testy chemiczne pozwalają na wykrycie odstępstw. W niektórych
sytuacjach pozostaje wykonanie analizy składu chemicznego stopu
aluminium. Na rysunku 10 pokazano deformację mechaniczną jako
kryterium oceny materiału, a na rysunku 11 test chemiczny jako
kryterium oceny materiału.

Rys. 12. Gruboziarnista struktura stopu Al widoczna na
powierzchni kostki [5]

12 przedstawiono powierzchnię kostki z wyraźnie widoczną gruboziarnistą strukturą stopu Al.

Rozregulowanie pozycjonowania
lutowanych detali
Rys. 10. Deformacja
plastyczna jako kryterium oceny materiału [5]

Rys. 11. Test chemiczny jako kryterium oceny materiału [5]

Struktura krystaliczna
a przegrzanie części lutowanych
Dostawcy kostek otrzymują materiał do produkcji stanowiący
profil wyciskany. Zdarzają się sytuacje, że w procesie ciągłego
wyciskania następuje przechodzenie starego materiału w nowy
w profilowanych prętach przekazanych do produkcji kostek. Stan
taki jest nie do wykrycia dla profili pracujących na zimno. Kostki
wykonane z takiego materiału, przesunięte do procesu lutowania
płomieniowego, pomimo dobrego jakościowo połączenia lutowanego wykazują nieszczelność.
Zbyt duże ziarno występujące w profilu wyciskanym, z którego
wykonane są kostki powoduje po lutowaniu jego dalszy rozrost i w
konsekwencji mikropęknięcia.
Zjawiska takie dyskwalifikują podzespoły lub wyroby końcowe, co do których każdy producent musi spełnić bardzo surowe
wymagania szczelności. Produkt końcowy jest w 100% badany na
helowym testerze szczelności, gdzie eliminuje się wyroby o przecieku większym niż 5 g na rok czynnika chłodniczego. Na rysunku

Utrzymanie bardzo wysokich wskaźników FTQ (First Time
Quality) można uzyskać korzystając z prawidłowo skonstruowanych przyrządów lutowniczych. Właściwie zabazowane detale,
w powtarzalny sposób odtworzone na kolejnych stanowiskach
lutowniczych, powinny zapewnić właściwą jakość i komfort
pracy. Względem detalu wzorcowego należy ustawić położenia
palników.
Rzadko bywa taka sytuacja, by maszyna pracowała tylko z jednym kompletem przyrządów i była dedykowana do lutowania jednego wyrobu.
Konieczność lutowania na jednej maszynie różnych wyrobów
wymaga ich przezbrajania w zakresie wymiany przyrządów lutowniczych oraz zespołów palnikowych. Sytuacja taka prowadzi do ich
rozregulowania.
Aby rozwiązać tego typu problemy można posłużyć się np.
metodą Shainin (rys. 13, 14).
W ramach projektu Shainin realizowanego dla detalu lutowanego na 6- pozycyjnej maszynie lutowniczej, po przeanalizowaniu
możliwych przyczyn, skupiono się na rozmyciu pozycjonowania
lutowanych detali prowadzącego do ujawnienia się wady w jednym
z czterech zdefiniowanych obszarów.

Rys. 13. Niedolutowanie –
projekt Shainin [4]

PRZEGLĄD SPAWALNICTWA 9/2007

61

Rys. 14. Arkusz projektu Shainin [4]

Właściwe utrzymanie maszyn
Proces lutowania płomieniowego wymaga, aby do połączenia
lutowanego doprowadzić kontrolowaną ilość energii. Zakładając, że
temperatura detali jest równa temperaturze otoczenia widzimy, że
porcja dostarczonej energii nie jest stała. Do tego dochodzą dodatkowe czynniki rozmycia takie jak – cyrkulacja powietrza wokół
maszyny (przeciągi), fluktuacje w zakresie powietrza i gazu dostarczanego do spalania. Precyzyjny pomiar masowego przepływu nie
rozwiązuje problemów.
Korzystając z gazu ziemnego ma się do czynienia ze znaczną
zmianą kaloryczności gazu. Zmiany te ujawniają się w różnych porach dnia przyczyniając się do różnego poziomu brakowości podczas pracy na trzy zmiany. Zadaniem służb utrzymania ruchu jest
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dbanie o to, aby czynniki technologiczne (powietrze, gaz, energia)
utrzymywać na stałym, powtarzalnym poziomie, poprzez kontrolę
filtrów, regulatorów, itp.
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Abstract

W artykule opisano wyniki badań technologii lutospawania
laserowego laserem diodowym dużej mocy ROFIN DL 020
blach ze stali austenitycznej AISI 321 (X6CrNiTi1810) o grubości 1,0 mm z wykorzystaniem jako materiału dodatkowego
lutu twardego CuSi3Mn1 firmy Castolin Eutectic. Celem badań
było określenie wpływu parametrów lutospawania na jakość
złączy doczołowych i zakładkowych oraz opracowanie warunków technologicznych lutospawania. Przeprowadzone badania
wytrzymałościowe, metalograficzne oraz korozyjne złączy lutospawanych pozwoliły na wyznaczenie pola parametrów procesu
lutospawania, umożliwiających uzyskanie złączy zakładkowych
i doczołowych o wysokich własnościach wytrzymałościowych,
pozbawionych wad zewnętrznych i wewnętrznych, z wąską SWC.
Badania korozyjne metodą galwanostatyczną wykazały odporność korozyjną austenitycznych złączy doczołowych i zakładkowych lutospawanych laserowo stopiwem CuSi3Mn1.

In this article, results of research of HPDL laser braze
welding with wire addition of butt and overlap joints of the 1.0
mm thick austenitic steel AISI 321 (X6CrNiTi1810) sheets are
described. The consumable used was wire 1.0 mm dia., type
CuSi3Mn1 produced by Castolin Eutectic. The aim of work was
to determine the influence of laser braze welding parameters
on the quality of butt and overlap joints and to establish laser
braze welding procedures. Results of mechanical tests, metallographic examinations and corrosion tests provided the range
of laser braze welding parameters of high quality butt and
overlap joints. Galvanostatic corrosion tests have proved high
corrosion resistance of laser braze welded with CuSi3Mn1 wire
addition butt and overlap joints.

Wstęp
Dążenie do zwiększenia efektywności procesów wytwarzania
konstrukcji spawanych powoduje ciągłe poszukiwanie nowych
oraz udoskonalanie już stosowanych, rozwiązań technologicznych.
Jedną z technologii spawalniczych, która szczególnie rozwinęła
się w ostatnich latach jest lutospawanie. W procesie tym, definiowanym najczęściej jako lutowanie twarde z użyciem technologii
spawania, warunki fizykochemiczne powstawania połączenia są
podobne jak w procesach lutowania twardego, a kształt złączy
i technika wykonania połączenia jak w procesach spawania.
Podstawowe zalety lutospawania (w porównaniu do spawania
gazowego i łukowego) to wprowadzenie mniejszej ilości ciepła
do strefy łączenia, wywołanie mniejszych zmian strukturalnych,
możliwość łączenia większej gamy materiałów różnoimiennych
i trudno spawalnych oraz wysoka wydajność procesu i łatwa ob-
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Damian Janicki – Politechnika Śląska, mgr inż. Tomasz Zyska, inż.
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róbka mechaniczna lutospoin. Jedną z nowocześniejszych metod
lutospawania jest lutospawanie z użyciem wiązki laserowej. Technologia lutospawania laserowego umożliwia uzyskanie wysokiej jakości lutospoin przy dużych prędkościach procesu. Szeroki zakres
zastosowania oraz wiele zalet zadecydowało o szybkim rozwoju tej
technologii oraz rozpowszechnieniu w różnych gałęziach przemysłu. Wykonane złącza cechują się dobrą odpornością na korozję,
wysoką estetyką oraz wytrzymałością. Lutospawanie laserowe jest
stosunkowo nowym procesem, który ulega stałemu rozwojowi
i wymaga dalszych badań w celu zoptymalizowania parametrów
i obszarów jego zastosowań [1÷10].

Badania własne
Celem pracy było określenie wpływu parametrów lutospawania
laserem diodowym dużej mocy ROFIN DL 020, na kształt i jakość
złączy doczołowych i zakładkowych blach ze stali AISI 321 (X6CrNiTi1810), o grubości 1,0 mm z wykorzystaniem jako materiału
dodatkowego lutu twardego L-CuSi3Mn1 oraz opracowanie warunków technologicznych lutospawania (tabl. I, II).
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Tablica I. Skład chemiczny i własności mechaniczne stali AISI 321 (X6CrNiTi1810)
Pierwiastek

C

Mn

P

S

Si

Cr

Ni

Mo

Cu

Ti

Stężenie
masowe
%

0,08

2,00

0,04

0,03

1,00

17–19

9–12

0,50

0,50

5xC
min

własności mechaniczne
Wytrzymałość na rozciąganie Rm MPa

Granica plastyczności R 0,2, MPa

Twardość HB

Wydłużenie
A, %

> 490

>215

130 -200

40

Tablica II. Skład chemiczny i własności mechaniczne spoiwa CuSi3Mn w postaci drutu litego, PN-EN 13347-2003
Pierwiastek

Cu

Si

Mn

inne

Stężenie
masowe
%

95,7

2,9

0,9

max 0,5

własności mechaniczne
Wytrzymałość na rozciąganie Rm MPa

Granica plastyczności R 0,2, MPa

Twardość HB

Wydłużenie A %

~330

150

80

40

Stanowisko badawcze
Badania zostały przeprowadzone na zautomatyzowanym stanowisku wyposażonym w laser diodowy dużej mocy ROFIN SINAR
DL 020 (rys. 1). Do stołu krzyżowego zamontowana została ustalająca płyta stalowa z podkładką miedzianą, uchwyty mocujące
i klamry zaciskowe. Układ podawania drutu lutowniczego składał
się z podajnika KD3 firmy Castolin oraz pozycjonera, zapewniającego regulację położenia końcówki drutu względem ogniska wiązki laserowej oraz lutospawanych blach z dokładnością 0,1 mm.
W celu ochrony obszaru lutospawania podczas procesu zastosowano nadmuch argonu przez dyszę połączoną współosiowo
z końcówką podawania drutu lutowniczego, ustawioną wzdłuż osi
złącza.

Rys. 1. Widok stanowiska do procesu lutospawania laserowego: 1 – układ
podawania drutu, 2 – stół krzyżowy, 3 – monitor komputera sterującego,
4 – głowica lasera, 5 – butle gazu ochronnego z reduktorami

Proces lutospawania
Proces lutospawania laserowego przeprowadzono na blachach
ze stali austenitycznej AISI 321 (X6CrNiTi1810) o wymiarach
30 x 70 mm i grubości 1,0 mm. Przed lutospawaniem blachy
oczyszczono mechanicznie i odtłuszczono. Proces lutospawania
przeprowadzono w pozycji podolnej, kąt podawania spoiwa oraz
nadmuchu gazu ochronnego względem osi spoiny wynosił ok.
55o, jako gaz osłonowy zastosowano argon o natężeniu przepływu
wynoszącym 14 dm3/min i nadmuchu przeciwnym do kierunku

procesu lutospawania. Wykonano złącza próbne doczołowe (szerokość odstępu wynosiła 0,7–1 mm (tabl. III, rys. 2) oraz złącza
zakładkowe (wielkość zakładki wynosiła 25 mm (tabl. IV, rys. 3).
W celu zwiększenia szerokości nagrzewanej laserowo powierzchni
złącza, zastosowano deogniskowanie wiązki lasera diodowego do
wymiarów 2,0 x 7,6 mm. Wiązkę laserową ogniskowano na górnej
powierzchni złącza pod kątem 90o do płaszczyzny lutospawanych
blach. W przypadku złączy zakładkowych kąt pomiędzy płaszczyzną stołu a płytą mocującą lutospawane blachy wynosił 15o.

Tablica III. Wpływ parametrów lutospawania laserowego na jakość złączy doczołowych blach ze stali austenitycznej AISI 321 (X6CrNiTi1810) o grubości
1,0 mm

64

Nr złącza

Moc wiązki laserowej
W

Prędkość
lutospawania
m/min

Prędkość podawania
drutu
m/min

Energia liniowa
procesu
J/mm

Szerokość odstępu
mm

1

600

0,4

2

700

0,4

0,85

90

1

średnia

0,85

105

1

wysoka

3

800

4

800

0,4

0,80

120

0,7

średnia

0,4

0,80

120

1

niska

5

800

0,4

0,85

120

1

wysoka

6

900

0,4

0,85

135

1

wysoka
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Jakość złączy

Nr złącza

Widok złącza od strony lica i grani

1

2

3

4

5

6

Rys. 2. Widok lica i grani złączy doczołowych blach ze stali austenitycznej AISI 321 (X6CrNiTi1810) o grubości 1,0 mm lutospawanych laserem diodowym
dużej mocy, parametry lutospawania (tabl. III)
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Tablica IV. Wpływ parametrów lutospawania laserowego na jakość złączy zakładkowych blach ze stali austenitycznej AISI 321 (X6CrNiTi1810) o grubości
1,0 mm
Nr złącza

Moc wiązki
laserowej W

Prędkość lutospawania
m/min

Prędkość podawania
drutu m/min

Energia liniowa procesu
J/mm

Jakość złączy

1z

700

0,4

0,6

105

niska

2z

800

0,4

0,6

120

średnia

3z

850

0,4

0,6

127,5

niska

Nr złącza

Widok złącza

1z

2z

3z

4z

Rys. 3. Widok złączy zakładkowych blach ze stali austenitycznej AISI 321 (X6CrNiTi1810) o grubości 1,0 mm lutospawanych laserem diodowym dużej
mocy, parametry lutospawania (tabl. IV)

Badania metalograficzne
Badaniom metalograficznym poddano złącza doczołowe
i zakładkowe, które zakwalifikowano na podstawie badań wizualnych (tabl. III, IV). Badania makroskopowe przeprowadzono
przy użyciu mikroskopu skaningowego Philips XL30 z wykorzystaniem obrazu kontrastu materiałowego BSE (rys. 4, 5),
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natomiast badania mikroskopowe z wykorzystaniem mikroskopu świetlnego Neophot 21 (rys. 6, 7). Złącza do badań metalograficznych trawiono elektrolitycznie w roztworze 50% HNO3,
50% H2O w celu, ujawnienia struktury materiału rodzimego oraz
odczynnikiem na bazie FeCl3 z HCl i H2O w celu ujawnienia struktury lutospoiny.

Złącze nr 1

Złącze nr 2

Złącze nr 3

Złącze nr 5

Złącze nr 6
Rys. 4. Makrostruktura złączy doczołowych blach ze stali austenitycznej AISI 321 (X6CrNiTi1810) o grubości 1,0 mm lutospawanych laserem diodowym
dużej mocy, parametry lutospawania (tabl. III)

Złącze nr 2z

Złącze nr 4z

Rys. 5. Makrostruktura złączy zakładkowych blach ze stali austenitycznej AISI 321 (X6CrNiTi1810) o grubości 1,0 mm lutospawanych laserem diodowym
dużej mocy, parametry lutospawania tabl. IV

Badania wytrzymałościowe
Próbę statycznego rozciągania (wg PN-EN 895) oraz próby zginania z rozciąganiem od strony lica lutospoiny złączy doczołowych
i zakładkowych blach austenitycznych AISI 321 (X6CrNiTi1810)

o grubości 1,0 mm lutospawanych laserem diodowym dużej mocy
przeprowadzono na maszynie wytrzymałościowej Zwick 100; średnica trzpienia gnącego wynosiła 4 grubości lutospawanej blachy
(tabl. VI, VII).
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Złącze nr 2

Złącze nr 5

Złącze nr 6
Rys. 6. Mikrostruktura złączy doczołowych blach ze stali austenitycznej AISI 321 (X6CrNiTi1810) o grubości 1,0 mm lutospawanych laserem diodowym
dużej mocy, po lewej: obszar przejścia między materiałem rodzimym a lutospoiną, po prawej: mikrostruktura lutospoiny, parametry lutospawania (tabl. III)

Rys. 7. Mikrostruktura złącza zakładkowego (nr złącza 4z) blach ze stali austenitycznej AISI 321 (X6CrNiTi1810) o grubości 1,0 mm lutospawanych laserem
diodowym dużej mocy, po lewej: obszar przejścia między materiałem rodzimym a lutospoiną, po prawej: mikrostruktura lutospoiny, parametry lutospawania
(tabl. IV)

Badania odporności na korozję
Badania odporności na korozję wykonano metodą galwanostatyczną, polegającą na zanurzeniu próbek w cieczy o charakterze
korozyjnym. Czynnikiem zwiększającym szybkość rozwoju korozji
w próbce był przepływający prąd elektryczny. Lutospawane próbki
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zanurzono w 3% roztworze NaCl odpowiadającym środowisku
wody morskiej. Badane złącze zanurzone w roztworze stanowiło
anodę (+), natomiast jako katodę (-) użyto blachę tytanową (rys.
9). Natężenie przepływającego prądu wynosiło 40 mA (1 mA/cm2
powierzchni zanurzonej próbki).

Pomiary twardości
Pomiary twardości obszarów złączy doczołowych i zakładkowych blach ze stali austenitycznej AISI 321 (X6CrNiTi1810)

o grubości 1,0 mm lutospawanych laserem diodowym dużej mocy
przeprowadzono metodą Vickersa przy obciążeniu 981N (1 kG),
(rys. 8, tabl. V).

Rys. 8. Miejsca pomiaru twardości złączy doczołowych i zakładkowych blach ze stali austenitycznej AISI 321 (X6CrNiTi1810) o grubości 1,0 mm
lutospawanych laserem diodowym dużej mocy

Tablica V. Średnie wyniki pomiaru twardości HV 1 złączy doczołowych i zakładkowych blach ze stali austenitycznej AISI 321 (X6CrNiTi1810) o grubości
1,0 mm lutospawanych laserem diodowym dużej mocy, parametry lutospawania (tabl. III, IV)
Nr złącza

Twardość HV 1*
Material rodzimy

SWC

Lutospoina

2

176

161

120

5

170

158

123

6

171

163

116

4z

168

155

121

* - średnia z trzech pomiarów twardości.

Czas trwania próby 3 godziny

Czas trwania próby 24 godziny
Rys. 9. Widok złączy doczołowych blach ze stali austenitycznej AISI 321 (X6CrNiTi1810) o grubości 1,0 mm lutospawanych laserem diodowym dużej mocy
po badaniach odporności na korozję metodą galwanostatyczną
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Tablica VI. Wyniki statycznej próby rozciągania złączy doczołowych i zakładkowych blach ze stali austenitycznej AISI 321 (X6CrNiTi1810) o grubości
1,0 mm lutospawanych laserem diodowym dużej mocy, parametry lutospawania (tabl. III, IV)
Nr złącza

Obciążenie zrywające kN

Wytrzymałość na rozciąganie MPa

Miejsce zerwania

2

10,890

378

lutospoina

5

11,600

391

lutospoina

6

9,906

370

lutospoina

4z

10,050

216

lutospoina

Rm materiału rodzimego 615 MPa

Tablica VII. Wyniki statycznej próby zginania od strony lica złączy doczołowych i zakładkowych blach ze stali austenitycznej AISI 321 (X6CrNiTi1810)
o grubości 1,0 mm lutospawanych laserem diodowym dużej mocy, parametry lutospawania (tabl. III, IV)
Nr złącza

Max kąt gięcia o

Uwagi

2

180

brak naderwań i pęknięć

5

180

brak naderwań i pęknięć

6

180

brak naderwań i pęknięć

4z

180

brak naderwań i pęknięć

Wnioski
Badania procesu lutospawania złączy doczołowych i zakładkowych ze stali austenitycznej AISI 321 (X6CrNiTi1810)
o grubości 1,0 mm laserem diodowym dużej mocy, przy
użyciu lutu twardego CuSi3Mn1 jako materiału dodatkowego
w postaci drutu o średnicy 1,0 mm, wykazały, że istnieje wąski
zakres parametrów zapewniających wykonanie wysokiej jakości złączy. Obszar optymalnych parametrów technologicznych
zapewniających stabilny przebieg procesu, dobrą rozpływność
stopu lutowniczego oraz poprawny kształt i wygląd lutospawanych złączy zawiera się w granicach; złącza doczołowe: energia
liniowa 120–140 J/mm, prędkość podawania drutu 60–80
cm/min, szerokość odstępu między łączonymi blachami 0,7–
–1 mm; złącza zakładkowe: energia liniowa 130–140 J/mm,
prędkość podawania drutu 60–65 cm/min. Proces lutospawania energiami liniowymi przekraczającymi 150 J/mm powoduje
nadmierne nagrzanie krawędzi łączonych blach i powstawanie
dużych odkształceń kątowych złącza w materiale rodzimym.
Otrzymane lutospoiny charakteryzują się nierównomiernym
kształtem oraz przepaleniem. Zbyt niska energia liniowa lutospawania (poniżej 110 J/mm) nie pozwala na dostateczne
zwilżenie łączonych elementów przez lut, a uzyskane złącza
charakteryzują się małymi własnościami wytrzymałościowymi
o wytrzymałości Rm nie przekraczającej 220 MPa. Badania
metalograficzne lutospawanych złączy doczołowych i zakładkowych wykonanych laserem dużej mocy przy optymalnych
parametrach wykazały wysoką jakość złączy oraz brak wad wewnętrznych. Statyczna próba rozciągania złączy doczołowych
i zakładkowych potwierdziła wysoką wytrzymałość złączy na
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rozciąganie, rzędu 370–390 MPa w przypadku złączy doczołowych oraz 215 MPa w przypadku działania naprężeń ścinających
dla złącza zakładkowego. Technologiczna próba zginania z rozciąganiem od strony lica wykazała wysoką plastyczność złączy,
kąt gięcia wynosił 180o. Badania odporności na korozję metodą
galwanostatyczną wykazały, iż odporność na korozję wykonanych złączy jest większa od odporności materiału rodzimego.
Pod wpływem działania 3% roztworu NaCl odpowiadającego
środowisku wody morskiej oraz przepływu prądu elektrycznego jako czynnika zwiększającego szybkość korozji, powstające
w materiale rodzimym wżery prowadzą do trwałego zniszczenia
materiału rodzimego. W obszarze złącza widoczne są niewielkie
ślady korozji zarówno od strony grani jak i lica lutospoiny.
Na podstawie przeprowadzonych badań lutospawania złączy doczołowych i zakładkowych ze stali austenitycznej AISI
321 (X6CrNiTi1810) o grubości 1mm laserem diodowym dużej
mocy, przy użyciu stopu lutowniczego L-CuSi3 jako materiału
dodatkowego, można wyciągnąć następujące wnioski:
• istnieje pole parametrów procesu lutospawania, które umożliwia wykonywanie wysokiej jakości złączy doczołowych i zakładkowych bez wad wewnętrznych i zewnętrznych, charakteryzujących się dobrymi własnościami wytrzymałościowymi,
• otrzymane w procesie lutospawania złącza charakteryzują
się wąską strefą wpływu ciepła i nieznacznymi odkształceniami spawalniczymi,
• złącze lutospawanie wykazuje odporność korozyjną nie gorszą od materiału rodzimego,
• technologia lutospawania laserowego wymaga dokładnego
dopasowania łączonych blach oraz precyzyjnego układu
podawania materiału dodatkowego.
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Nowe możliwości spajania
przez wykorzystanie
efektów związanych z wielkością cząstek
New method for the joining based
on the application of size effects
Streszczenie

Abstract

Nanotechnologie są obecnie w wielu gałęziach przemysłu
określane jako siły napędowe innowacji. Zjawiska, które są tu
wykorzystywane mają swoje źródło w tym, że wraz ze zmniejszeniem wielkości elementów następuje dominacja czynników
powierzchniowych nad czynnikami objętościowymi. Jednym
z takich efektów, interesującym z punktu widzenia spajania jest
obniżenie temperatury topnienia i spiekania materiałów wraz ze
zmniejszeniem się wielkości cząstek. Dziś są już dostępne materiały lutownicze o budowie nanostrukturalnej w postaci nanocząstek oraz folii, opracowane w celu rozwoju takiej technologii
„spajania na zimno”, żeby możliwym było łączenie drobnostrukturalnych materiałów bez wpływu cieplnego na ich strukturę.
W artykule przedstawiono podstawy nowych metod spajania jak
i wskazano ich zastosowanie.

In most industries innovation is driven by nano technology
today. This is based on different scale effects. Because of the
scaling, the surface effects dominate the volume effects in the
nano scale area. The reduction of the melting and sintering temperature with an decrease of particle size and foil thickness is
one of these effects and known for many years. Today this effect
can be used for “cold metallurgical” joining. The new joining processes help to avoid on one side the formation of a heat affected
zone and on the other side the phase transformations.

Wstęp
W wielu obszarach przemysłu maszynowego i elektrotechnicznego istnieje potrzeba łączenia materiałów lub elementów
wrażliwych na oddziaływanie cyklu cieplnego procesu spajania,
przy czym wymaga się, aby nie była przekroczona określona
temperatura krytyczna. Dotyczy to przykładowo materiałów o specjalnej budowie strukturalnej jak i łączenia elementów funkcjonalnych z elementami chłodzącymi lub obudowami w elektronice
i elektrotechnice. Potrzeba spajania różnoimiennych materiałów
może wynikać także z innych względów np. wymagań szczelności
i wytrzymałości na ciśnienie. Oprócz ograniczenia maksymalnej
temperatury występującej przy ich spajaniu, znaczenie ma także
czas jej oddziaływania. Jeżeli podczas procesu spajania zostanie
przekroczona temperatura krytyczna lub czas jej oddziaływania na
materiał o wysokiej wytrzymałości, to może dojść do degradacji
jego struktury poprzez utworzenie gruboziarnistej struktury, roztworów stałych lub przemian fazowych. Wynikiem tych zmian jest
zmniejszenie wytrzymałości i plastyczności materiału, co oddziałuje negatywnie na funkcjonalność elementów konstrukcyjnych.

Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Johannes Wilden, Dr.-Ing. Jean
Pierre Bergmann, Dipl.-Ing. Simon Jahn – TU Ilmenau.

W przypadku układów elektronicznych przekroczenie niedopuszczalnej temperatury prowadzi nie tylko do uszkodzenia materiałów,
lecz także do utraty ich funkcji, na przykład mikroprocesorów lub
wypełnionych cieczą kondensatorów. Wykorzystanie zjawisk związanych z wielkością cząstek stwarza nowe możliwości tworzenia
połączeń spajanych i jest obecnie przedmiotem intensywnych badań w świecie naukowym. Zjawiska te wyjaśnia się głównie zmianą
stosunku powierzchni atomów do ich objętości, a w mechanice
kwantowej innym zachowaniem się elementów budowy materii
przy przekroczeniu krytycznej małej wielkości wymiarowej. Zjawiska związane z wielkością cząstek są od wielu lat wykorzystywane
w inżynierii materiałowej w celu zwiększenia wytrzymałości materiałów bez widocznego zmniejszenia ich plastyczności. Ze względu
na zwiększoną aktywność dyfuzyjną występującą w takich materiałach, procesy termicznego spajania prowadzą do zmian ich struktury i do widocznego spadku właściwości wytrzymałościowych. Ten
w gruncie rzeczy stary problem związany z technologią spawania
i lutowania, ogranicza dziś potencjalne stosowanie nowych materiałów o budowie drobnoziarnistej. Jeżeli bowiem takie materiały
będą spajane konwencjonalnymi metodami, to w sposób trwały
zostanie uszkodzona ich struktura. Rozwiązaniem tego problemu
jest znalezienie takich technologii spajania, które umożliwią wytwarzanie połączeń metalurgicznych o wysokich właściwościach
wytrzymałościowych, ale przy takich temperaturach i czasach,
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w których nie zajdą zmiany strukturalne w łączonych materiałach,
a przez to zachowana zostanie funkcjonalność elementu. Kluczem
do rozwiązania tego problemu są materiały dodatkowe o budowie
nanostrukturalnej.

Zjawiska związane
z wielkością cząstek

Rys. 2. Spajanie przy wykorzystaniu obniżenia temperatury topnienia [4]

Własności fizyczne materiałów o budowie nanostrukturalnej
różnią się zasadniczo od materiałów o budowie mikrostrukturalnej, przy czym najważniejszym zjawiskiem, które może zostać
wykorzystane do rozwiązania przedstawionego problemu jest
obniżenie temperatury topnienia materiałów o budowie nanostrukturalnej.
Zjawisko to występujące w nanomateriałach zarówno w postaci cząstek jak i cienkich warstw, zostało zbadane i opisane już
przed pięćdziesięciu laty. W wyniku tych badań określono zależności opisujące spadek temperatury. I tak Takagi [1] stworzył teorie
odnośnie obniżenia temperatury topnienia nanocząstek, a Frenkel
[2] rozwinął to dla nanowarstw. W równaniach określających obniżenie temperatury cząstek, wchodzą obok promienia r i temperatury
topnienia mikro-cząstek TS, także właściwa energia powierzchniowa V; ciepło topnienia L oraz gęstość cząstek U (1).

'T = (TS – T) =

1
2 · V·TS
a
Us · L · r
r

(1)

W przypadku cienkich warstw, zachodzi według Frenkla
ekspotencjalna zależność pomiędzy temperaturą topnienia TS
a grubością warstwy d, przy czym należy uwzględnić napięcie powierzchniowe Vo oraz objętość molową Q w stanie stałym (2).

TS (d) =TS· e

Vo·Q
L·d

Ze względu na zbyt idealne założenia teoretycznie, nie można
wg Gladkircha [3] oczekiwać, ilościowej zgodności eksperymentu
z teorią. Eksperymentalnie określone temperatury topnienia dla Cu
i Ag w funkcji grubości warstwy, przedstawiono na rysunku 1. To
zjawisko można wykorzystać do procesu lutowania, ponieważ lut
o budowie nanokrystalicznej w postaci ziaren lub warstw, powinien mieć niższą temperaturę topnienia. Pierwsze wyniki badań
opublikowane m.in. przez Ide [4] pokazują, że zastosowanie spoiw
o budowie nanokrystalicznej w porównaniu do mikrocząstek,
powoduje także zwiększenie wytrzymałości złącza lutowanego
(rys. 2). Podczas spajania nanosi się na łączone powierzchnie
cząstki o budowie nanokrystalicznej. Aby zapobiec koagulacji
i aglomeracji nanocząstek, każda cząstka jest otoczona substancją
organiczną. Celem zapewnienia podczas procesu lutowania wystarczającego zbliżenia łączonych elementów do siebie, wywiera
się na nie odpowiedni nacisk powierzchniowy. Przy podwyższeniu temperatury następuje odgazowanie otoczki organicznej, a zjawisko nanoadhezji powoduje, że nanocząsteczki pozostają na
powierzchni substytutu. Ze względu na obniżoną temperaturę topnienia, przejście lutu ze stanu stałego w ciekły następuje w niskich
temperaturach.
Dalsze zjawiska związane z wielkością cząstek występują
podczas dyfuzji. W przypadku nanostruktur wzrasta udział granic
ziaren w łącznej objętości, a przez to także stosunek ilości atomów znajdujących się przy powierzchni ziaren do ilości atomów
wewnątrz ziaren.

(2)
Tablica I. Współczynniki dyfuzji dla miedzi [5]
Współczynnik dyfuzji Cu m²/s

Rys. 1. Zależność temperatury topnienia od grubości warstwy [3]
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temperatura
K

nanocząstki Cu
8 nm

dyfuzja po
granicach ziarn

dyfuzja
objętościowa

293

2,6–10-20

4,8–10-24

4,0–10-40

353

2,0–10-18

6,2–10-21

2,0–10-34

393

1,7–10-17

2,2–10-19

2,0–10-31

Badania Dickenschleida [5] dowodzą, że w materiałach o budowie nanostrukturalnej znacznie wzrasta współczynnik dyfuzji,
w porównaniu do materiałów o budowie konwencjonalnej. W tablicy I porównano współczynniki dyfuzji dla miedzi, przy czym ich
wartości dla miedzi o budowie nanostrukturalnej są o kilka rzędów
większe, a ich przyczyną jest nie tylko zwiększona dyfuzja na granicach ziaren, ale przede wszystkim szczególne mechanizmy zmiany
położenia atomów.

Reakcje egzotermiczne

Reakcje SHS są już wykorzystywane w dziedzinie spajania.
Znana jest metoda pod nazwą „spawanie SHS”, za pomocą której
łączy się takie wysokotopliwe materiały jak wolfram i molibden.
Materiał spoiwa w postaci mieszaniny proszków o wielkości ziaren w zakresie mikrometrycznym lub wykonywanych z nich odpowiednich wyprasek umieszcza się w strefie spajania, następnie
podgrzewa, co powoduje rozpoczęcie reakcji. Skład materiałów
spoiwa jest tak dobrany, że uniemożliwia zapoczątkowanie reakcji
egzotermicznej w temperaturze pokojowej. Temperatura w której
rozpoczyna się samoczynny przebieg reakcji dla materiałów
o budowie mikrostrukturalnej wynosi ponad 200oC i zależy od
wybranej kombinacji materiałowej. W tablicy III przedstawiono
właściwości reakcji SHS dla układu Ti-Al w zależności od temperatury jej zapoczątkowania, przy wielkości cząstek w zakresie
kilku mikrometrów.
Ze względu na wielkość cząstek wynoszącą kilka mikrometrów, ich rozkład w mieszaninie proszku nie jest powtarzalny. Stąd
często droga dyfuzji jest wydłużona, a zapoczątkowanie reakcji
w temperaturze pokojowej powoduje jej samogaśnięcie. Dopiero
podgrzanie sproszkowanych materiałów do wyższych temperatur
powoduje, że energia uwalniająca się w wyniku egzotermicznej
reakcji wystarcza do samoczynnego jej dalszego przebiegu bez
konieczności dodatkowego doprowadzania energii. Konieczność
dostarczania energii z zewnątrz uniemożliwia zastosowanie tej
metody spajania do łączenia elementów i materiałów wrażliwych
na oddziaływanie temperatury. Ponadto uwalnianie się energii podczas reakcji egzotermicznej przebiega w sposób nierównomierny
i niekontrolowany.

Reakcje egzotermiczne charakteryzują się tym, że jest uwalniana energia najczęściej w postaci ciepła. Już w 1895 roku opatentowano spawanie szyn kolejowych przy zastosowaniu aluminotermicznej reakcji Goldschmidta (spawanie termitowe), w której
energia uwalniająca się bezpośrednio w strefie łączenia topi stal
i powstaje połączenie. Jednak sam przebieg reakcji jest trudny do
kontrolowania. W połowie lat 60- tych ubiegłego stulecia w byłym
ZSRR grupa naukowców skupiona wokół Merzhanova stwierdziła,
że reakcje egzotermiczne mogą zachodzić także w stanie stałym.
Metoda „Self-Propaging Hight-Temperature Synthesis” (SHS)
znajduje przede wszystkim zastosowanie w wytwarzaniu materiałów, na przykład węglika tytanu (Ti +C oTiC). W czasie syntezy
uwalnia się ujemna entalpia tworzenia odpowiedniego związku. Na
rysunku 3 przedstawiono układ podwójny Al-Ni będący podstawą
wytwarzania stopów metodą SHS. Poprzez stosunki ilościowe
wzajemnie wymieszanych składników, można wpływać na fazy
powstające w wyniku tych reakcji. Tą drogą można także w sposób
jednoznaczny określić ilość wyzwalanej energii. W tablicy II przedstawiono porównania entalpii tworzenia związku AlxNy.

Połączenie efektu skali
i metody SHS
Dzięki połączeniu przedstawionych wcześniej zjawisk towarzyszących zmniejszeniu wielkości cząstek oraz metody SHS, możliwym jest dzisiaj zapoczątkowane reakcji w temperaturze pokojowej
i dalszy jej samoczynny przebieg. Dla jej realizacji niezbędne jest
równomierne rozłożenie w postaci cienkich warstw poszczególnych substratów potrzebnych do reakcji. Następnie wykorzystuje
się zjawisko obniżenia temperatury topnienia. Zapoczątkowanie
reakcji następuje przy niewielkim wprowadzeniu dodatkowego
ciepła, a powstająca lokalnie ciekła faza cechuje się znacznie większą aktywnością dyfuzyjną w porównaniu do fazy stałej o budowie
nanostrukturalnej. Dzięki tej reakcji już w niskich temperaturach
zachodzi lokalnie wymieszanie dwóch składników. Maksymalna
droga między składnikami reakcji jest zdeterminowana grubością
warstwy i mieści się w zakresie nanometrycznym. W wyniku
połączenia metody SHS i zjawiska efektów wielkości cząstek,
następuje także zwiększenie szybkości reakcji w 10- tej potędze,

Rys. 3. Układ podwójny Al-Ni [6]

Tablica II. Entalpia tworzenia związku Al-Ni
Entalpia tworzenia

(dla T = 273 K)

AlNi

-59,2 kJ/mol

AlNi3

-37,8 kJ/mol

Al3Ni

-37,6 kJ/mol

Al3Ni2

-56,5 kJ/mol

Al3Ni5

-46,0 kJ/mol

Tablica III. Właściwości układu Ti-Al w zależności od temperatury początkowej
Temperatura
początkowa K

Temperatura
adiabatyczna K

Produkt

Temperatura
topnienia K

Przebieg
reakcji

300

1518

TiAl

1732

brak SHS

450

1599

TiAl

1732

zmienny

680

1732

TiAl

1732

równomierny

800

1733

TiAl + Al + Ti

równomierny
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w porównaniu do reakcji SHS przy użyciu substratów o budowie
mikrostrukturalnej.
W literaturze podawane są wytyczne dotyczące wytwarzania folii o odpowiedniej ukształtowanej budowie strukturalnej.
Najczęściej stosuje się do metody SHS materiały z układu Ni-Al,
co jest związane z niską temperaturą topnienia aluminium. Jeżeli
warstwy materiałów reakcyjnych mają wymiar w skali nano, to
proces SHS zachodzi już w temperaturze pokojowej. Rogachev
[8] wykazał, że dla układu Al-Ti w przypadku zastosowania folii
o budowie nanostrukturalnej, następuje obniżenie temperatury zapoczątkowania reakcji o 320oC, przy jednoczesnym zwiększeniu
jej prędkości.
Praktyczna realizacja połączenia procesu SHS ze zjawiskami
efektów wielkości cząstek ma miejsce przy stosowaniu tzw. Nanofois®, które są komercyjnie oferowane tylko przez firmę Reactive Nano Technology (RNT) Inc. Hunt Valley, USA. Nanofoils®
zbudowane są z układu wielowarstwowego, przy czym grubość
poszczególnych warstw na przemian przykładowo Ni i Al wynosi
25 do 90 nm (rys. 4 a).

oddziaływania cieplnego w materiale podczas procesu spajania
oraz niski stan naprężeń własnych. Ponadto należy podkreślić,
że proces spajania zachodzi beztopnikowo i w temperaturze
pokojowej.

Wyniki badań
Dzięki wykorzystywaniu efektów związanych z wielkością
cząstek, można wykonać złącza lutowane w niskich temperaturach. Już samo składowanie nanoproszku srebra w temperaturze
150oC powoduje powstanie połączenia. Na rysunku 4 b pokazano
wygląd strefy połączenia oraz jej analizę EDX. Ciepło potrzebne do
stopienia „lutu” jest dostarczane nadal z zewnątrz, podobnie jak
w konwencjonalnej metodzie lutowania. Jednak jego niewielka
ilość powoduje, że brak jest negatywnego oddziaływania tempe-

Cu

a)

Solder
Nanofoil
Solder

Cu

Rys. 5. Budowa złącza przed lutowaniem foliami Nanofoil®
b)

Cu

Lot
Nanofoil®
Lot

Cu

Rys. 4. Przebieg reakcji, a – w materiale Nanofoil® [9], b – nanocząstki
składowane w temperaturze 150oC

Folie układa się między dwa łączone elementy, które mogą
być zbudowane z całkowicie różnych materiałów. Dzięki negatywnej entalpii reakcja przebiega samoczynnie, a w strefie spajania powstają międzymetaliczne fazy AlxNiy, oraz wymagana ilość
ciepła. Początek reakcji egzotermicznej można wywołać poprzez
inicjację elektryczną, mechaniczną, optyczną lub termiczną.
Wskutek podgrzania następuje stopienie lutu w postaci folii,
dodatkowo wprowadzonego pomiędzy elementy łączone i nanofolie. Poprzez kombinacje grubości i składu chemicznego folii
lub warstw można sterować temperaturą, szybkością i całkowitą energią procesu spajania. Ze względu na dużą prędkość procesu i małą ilość ciepła wprowadzonego do strefy spajania, łączone elementy pozostają „zimne”. Bardzo mała jest też strefa
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Lot

Nanofoil®

Lot

Rys. 6. Złącze miedziane spajane materiałem Nanofoil®, a – wygląd ogólny
b – widok szczegółowy strefy łączenia

100
90
Zugprobe NANO01
Nennspannung [N/mm²]

ratury na cały materiał. Korzyści z zastosowania metody spajania
łączącej zjawiska wielkości cząstek oraz reakcji egzotermicznej
polegają przede wszystkim na tym, że po zapoczątkowaniu reakcji
nie dostarcza się dodatkowej energii, a energia powstaje wprost
w strefie spajania.
Do wywołania reakcji wystarcza natężenie prądu zwarcia zespolonej baterii 9 V.
W badaniach zastosowano „Nanofolis® między innymi do
wytwarzania złączy miedź–miedź oraz stal–stal. W przypadku
spajania miedzi, nanofolie układano nad i pod folią lutu o grubości
250 µm. Na rysunku 5 pokazano budowę takiego złącza za RNT
[9], którą zastosowano w badaniach. Na rysunku 6 przedstawiono wygląd strefy spajania. Przy dużym powiększeniu wybranych
fragmentów złącza jest widoczna m.in. drobnoziarnista mikrostruktura lutu. Struktura nanofolii zarówno w stanie dostawy,
jak i po reakcji jest zbyt drobna do rozróżnienia nawet poprzez
analizujący mikroskop elektronowy REM o dużej rozdzielczości.
Dlatego struktury te analizowano metodą TEM. Na rysunku 7
widać wyraźnie warstwową budowę folii w stanie dostawy. Również po zajściu reakcji SHS występuje drobnoziarnista struktura
nanofolii.
Badano także złącza stali spajane z zastosowaniem nanofolii,
a na rysunku 8 pokazano budowę tak wykonanego połączenia.
Widać, że lut nadtapia się od nośnika energii jakim jest nanofolia
i tworzy połączenia. Wytrzymałość złącza na rozciąganie, określona poprzez statyczną próbę rozciągania, jest zbliżona do wytrzymałości lutu (rys. 9).
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Rys. 9. Wytrzymałość na rozciąganie złącza stalowego spajanego przy
użyciu Nanofoils®

Obszary zastosowań
Istotną zaletą spajania materiałów metodą łączącą zjawiska
związane z wielkością cząstek i reakcje egzotermiczne jest to, że
ciepło niezbędne do powstania połączenia wytwarzane jest wprost
w strefie spajania. Dzięki temu następuje znaczne zmniejszenie
SWC oraz negatywne oddziaływanie cieplne na spajane materiały. To jest wymagane zwłaszcza przy spajaniu materiałów o specjalnie zamodelowanych strukturach. Już samo zredukowanie
ilości wprowadzanego ciepła zapobiega tworzeniu się gruboziarnistych struktur w materiałach o budowie drobnoziarnistej. Ponadto
w takim procesie spajania następuje zmniejszenie tworzenia faz
międzymetalicznych w stanie stałym, gdyż nie są osiągane temperatury przemiany lub czas oddziaływania wynosi tylko kilka
milisekund.

Rys. 7. Drobnoziarnista budowa materiału Nanofoil®, stan dostawy oraz
stan po zajściu reakcji

Stahl
Lot
Rys. 10. Widok bezpośredniego złącza miedź – element chłodzący i porównanie jego wydajności termicznej [10]

Nanofoil®
Lot

Stahl
Rys. 8. Wygląd strefy lutowania złącza stali spajanego materiałem Nanofoils®

W zależności od rodzaju materiału spajanej kombinacji
dobiera się takie właściwości nanofolii jak jej maksymalna grubość oraz wybrany układ materiałowy. Luty, którymi mogą być
różne materiały, są umieszczane pomiędzy nanofoliami dostarczającymi energię cieplną. Taka metoda spajania może być
stosowana zwłaszcza do łączenia materiałów różnoimiennych, na
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przykład SiC z tytanem. Nowe zaawansowane technologie umożliwiają wytwarzanie metalicznych złączy spajanych materiałów
o wysokich ograniczeniach oddziaływania cieplnego. I tak przykładowo ciepło powstające podczas spajania nanofolii nie
uszkadza funkcji mikroprocesów w przeciwieństwie do konwencjonalnego lutowania, gdyż nie jest przekroczona wielkość
obciążenia cieplnego dopuszczalna dla podzespołów elektronicznych [10].
Technologie te mogą znaleźć także zastosowanie w budowie
form i narzędzi, gdyż dzięki nim ulega rozszerzeniu paleta materia-

Wnioski
Zmniejszenie takich elementów budowy struktury materiałów jak wielkość cząstek czy grubość warstwy prowadzi
do obniżenia ich temperatur topnienia i spiekania. Bazując na
podstawowych zależnościach fizycznych mogą zostać rozwinięte nowe technologie spajania, w których będą zastosowane
materiały dodatkowe w postaci nanocząsteczek lub nanostrukturalnych układów warstwowych.
Przedstawione koncepcje oraz ich pierwsze komercjalne zastosowania pozwalają określić wizję „zimnych metalurgicznych
technologii spajania” jako realistyczną. Dla jej rozwoju niezbędne
są przede wszystkim dalsze badania podstawowe i równolegle
prowadzone badania utylitarne.
Wykorzystanie zjawisk związanych z efektem wielkości
cząstek stworzyło nowe możliwości w procesach lutowania
jak i innych metodach spajania. Nadal jednak do stopienia lutu
niezbędne było dostarczanie ciepła „z zewnątrz” czego niekorzystnym efektem jest konieczność nagrzania całego elementu
do temperatury lutowania.
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łów, które można ze sobą łączyć. Z punktu widzenia ekonomicznego istotne jest znaczne skrócenie procesu. Elementy wykonane
z materiałów, które dotąd można było spajać technologiami próżniowymi trwającymi często do 12 godz., można zastąpić zaawansowanymi technologiami, w których bezpośredni czas spajania
jest zredukowany do kilku s, a jednocześnie ulegają rozszerzaniu
obszary zastosowań spajania.
Jak dotąd metoda ta znalazła w skali przemysłowej zastosowanie do seryjnego spajania targetów stosowanych przy
napylaniu.

Dotąd nie udawało się w metodach lutowania z bezpośrednim wytwarzaniem energii w strefie łączenia zapewnić ich
stabilnego przebiegu, bez dodatkowego dostarczania energii
„z zewnątrz”. Niezbędnym było więc takie podgrzanie wstępne
elementów, żeby zainicjować reakcję egzotermiczną. Wyzwalanie energii reakcji zachodziło nierównomiernie i w sposób niekontrolowany. Dopiero przez zastosowanie połączenia zjawiska
„efektu wielkości” i reakcji egzotermicznej można było przekroczyć dotychczasowe ograniczenia. Dzięki temu możliwym
jest spajanie elementów wrażliwych na oddziaływanie temperatury, bez uszkodzenia ich funkcjonalności lub budowy strukturalnej. Pierwsze komercyjne zastosowanie wskazują na „potencjał”
nowych „reaktywnych” technologii spajania.

Przedstawione koncepcje spajania powstały w ramach projektu badawczego finansowanego przez DVS. Kierujemy też podziękowania dla Pana Walza, z firmy InnoJoin GmbH, Wyne, za udostępnienia próbek stalowych spajanych z użyciem Nanofoils®.
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Abstract

Podczas spajania termicznego takich par materiałowych jak
stal–aluminium i tytan–aluminium należy dążyć do zminimalizowania ilości wprowadzanej energii cieplnej, aby ograniczyć tworzenie się faz międzymetalicznych. Kontrolowaną ilość wprowadzanego ciepła umożliwia metoda sterowanego łuku zwarciowego, która w ostatnich latach pojawiła się na rynku. Jej
zastosowanie umożliwia lutospawanie złączy stal–aluminium
i tytan–aluminium spoiwami AlSi lub ZnAl. W artykule przedstawiono podstawy spajania takich różnoimiennych złączy
metali.

While welding or brazing of steel–aluminum and titan–aluminum the formation of brittle intermetallic phases can’t
be avoided. With minimized heat input during joining the formation of these phases can be limited. The controlled short
arc technology enables a minimal heat input during brazing.
The combination of this technique with AlSi- or ZnAl-fillers
permits brazing of steel–aluminum and titan–aluminum. In this
paper some possibilities to join these material combinations
are summarized.

Wstęp
W ostatnich latach w przemyśle metalowym wzrasta zapotrzebowanie na elementy i podzespoły o dokładnie zoptymalizowanych
profilach właściwości wytrzymałościowych przy użyciu metod
obliczeniowych. Takie podejście występuje nie tylko w przypadku
wyrobów ze stali, ale w szczególności przy stosowaniu metali lekkich, jak aluminium, tytan lub magnez. Z punktu widzenia procesu
technicznego, wymagania takie spełniają materiały hybrydowe,
które należałoby wykonywać przez łączenie materiałów różnoimiennych w warunkach przemysłowych ekonomicznie opłacalnymi metodami spajania. Natomiast z punktu widzenia materiałowego
należy opracować nowe metody termicznego spajania, które nie
będą powodowały negatywnego oddziaływania na właściwości
mechaniczne łączonych materiałów. Połączenia różnoimienne
stal–aluminium oraz tytan–aluminium wykonane konwencjonalnymi metodami spawania charakteryzują się tym, że w stanie ciekłym
występuje pełna wzajemna rozpuszczalność łączonych materiałów,
a podczas chłodzenia i krystalizacji następuje tworzenie się faz
międzymetalicznych. Fazy te cechują się dużą twardością i niską
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Bergmann, dipl.-Ing. Sebastian Reich, – Uniwersytet Techniczny
Ilmenau dr.-Ing. Sven-Frithjof Goecke – EWM Hightech Welding
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ciągliwością, co w połączeniu z występującymi w połączeniach
spawanych naprężeniami skurczowymi, prowadzi do degradacji
złącza. Tworzenie faz międzymetalicznych, a przede wszystkim
ich wzrost podczas chłodzenia, może być ograniczony z powodu
niskich temperatur zastosowanego procesu spajania. Jednym
z takich procesów jest lutowanie, które charakteryzuje się tym,
że nie są nadtapiane łączone materiały, a także ze względów
ekonomicznych może ono stanowić alternatywę do innych metod
spajania.

Strategie spajania
W celu ograniczenia temperatury lutowania należy z jednej
strony dobrać lub opracować spoiwa o możliwie niskiej temperaturze topnienia (przy dużej wytrzymałości złącza), a z drugiej strony
opracować nowe metody spajania.
Dla pary materiałowej stal ocynkowana–aluminium mogą
być zastosowane jako luty stopy Zn-Al, których temperatura
topnienia wynosi 400–450oC. Wskutek występowania roztworu
stałego cynku w aluminium w szerokim zakresie stężeń, nie
występuje gwałtowne tworzenie się faz międzymetalicznych. Ze
względu na to, że stal pokryta jest warstwą cynku, o zbliżonym
składzie chemicznym do spoiwa, rozpływność lutu wzrasta. Spajanie termiczne tytanu z aluminium może być przeprowadzone
z wykorzystywaniem stopu eutektycznego AlSi12 jako lutu.
W obu przypadkach spajania (aluminium ze stalą lub z tytanem)
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a)

b)
okres 1
– jarzenie się łuku

okres 2
– zwarcie

okres 3
– zakończenie zwarcia i
ponowne jarzenie się łuku

Rys. 1. Konwencjonalny zwarciowy proces spawania: a – przebiegi napięcia i natężenia prądu [3], b – powstawanie rozprysków [2]

na powierzchni aluminium tworzy się warstewka tlenku, która
stanowi przeszkodę w jego zwilżaniu. Do spajania blach z tych
materiałów znajduje zastosowanie obok lutospawania laserowego także lutospawanie metodą MIG/MAG. Przy lutospawaniu laserowym występują problemy zwilżalności od strony aluminium,
poprawia się to albo przez zastosowanie topnika, albo przez
częściowe nadtopienie aluminium. Natomiast przy lutospawaniu
metodą MIG/MAG jarzący się łuk oczyszcza powierzchnię złącza
i nie jest potrzebne stosowanie topnika.
W celu zapewnienia niskich temperatur lutospawania metodą
MIG/MAG proces prowadzi się stosując parametry łuku zwarciowego tj. przy niskim napięciu łuku i niskim natężeniu prądu. Cykl
procesu lutospawania charakteryzuje się cyklicznymi okresami
jarzenia się łuku i zwarć, przy których następuje przejście materiału (rys. 1 a). Po określonym czasie jarzenia się łuku tworzy się
na końcu drutu elektrodowego kropla, która rośnie aż zetknie się
z jeziorkiem płynnego metalu, co powoduje zwarcie i następuje
wygaśnięcie łuku. Z elektrycznego punktu widzenia oznacza to, że
wraz z rozpoczęciem okresu zwarcia napięcie gwałtownie spada,
gdyż oporność mostka ciekłego metalu jest mniejsza niż oporność
łuku. Jednocześnie wzrasta natężenie prądu aż do wartości prądu
zwarcia (rys. 1 okres 2). Bezpośrednio po zerwaniu ciekłego mostka pomiędzy elektrodą a materiałem łączącym, wzrasta gwałtownie
napięcie do wartości potrzebnej do ponownego zajarzenia się
łuku. Jednak wzrost natężenia prądu w obwodzie spawalniczym
następuje bardzo wolno, wobec czego ponowne zajarzenie się łuku
zachodzi przy względnie dużej mocy [3]. Stąd w tym okresie ma
miejsce nadal dostarczanie znacznej ilości ciepła do spajanych elementów i drutu elektrodowego. W szczególności przy stosowaniu
materiałów dodatkowych zawierających cynk, które charakteryzują
się małą różnicą między temperaturą topnienia i wrzenia, po zerwaniu mostka zwarciowego dochodzi do eksplozyjnego parowania
lutu (rys. 1 b). Zjawisko to można wyeliminować przez odpowiednio dobraną indukcyjność obwodu prądowego, która ogranicza
szybkość wzrostu natężenia prądu, ale powoduje wzrost ilości
dostarczanego ciepła co z kolei prowadzi do wyparowania cynku
z powierzchni blachy w pobliżu lutospawanego ściegu.
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Producenci urządzeń spawalniczych oferują kilka rozwiązań,
które pozwalają kontrolować ilość wprowadzanego ciepła do
materiału rodzimego i dodatkowego. Ich celem jest zredukowanie
ilości dostarczanego ciepła podczas spajania poprzez obniżenie
natężenia prądu zwarcia i osiągnięcie przejścia materiału przy
znikomych wartościach mocy prądu. Poszczególne rozwiązania
różnią się między sobą znacznie sposobem i zastosowaną metodą realizacji założonego celu. I tak przykładowo natężenie prądu
podczas okresu zwarcia można tak zredukować, że oderwanie
kropli z końca drutu elektrodowego będzie następowało dopiero
poprzez cofnięcie drutu (metoda CMT, Fronius, Austria) lub zastosować w pełni elektroniczną regulację procesu (metoda coldArc,
EWM, Niemcy).
W przypadku metody CMT firmy Fronius [5] mamy do czynienia z procesem zwarciowym MIG/MAG, w którym znacznie obniżono natężenie prądu zwarcia, a przejście kropli zostaje wspomożone
poprzez cofnięcie drutu elektrodowego. Najważniejszym elementem składowym urządzeń w metodzie CMT jest, obok źródła prądu,
bezprzekładniowy serwonapęd podajnika drutu. Napęd ten, inaczej
niż silnik w standardowym podajniku drutu, wykonuje ciągłe ruchy
do przodu i do tyłu, tak żeby drut elektrodowy zbliżał lub oddalał się
od materiału spajanego. Częstotliwość ruchu oscylacyjnego drutu
elektronowego dochodzi do 70 Hz.
W metodzie zimnego łuku (coldArc) ingerencja w proces
spajania następuje tylko poprzez regulację natężenia prądu. Tak
więc tuż po utworzeniu mostka zwarciowego, w ciągu kilku mikrosekund obniża się gwałtownie natężenie prądu. Dzięki temu
przejście kropel i ponowne zajarzenie łuku zachodzi prawie „bezmocowo”. Prowadzenie procesu lutospawania wymaga ciągłego nadzoru przebiegu natężenia prądu. W celu utrzymania ciągłości procesu spajania, natężenie prądu bezpośrednio po ponownym zajarzeniu się łuku, zostaje chwilowo podniesione do tzw.
„impulsu topienia”, który definiuje tworzenie się kropel (rys. 2).
Proces lutospawania jest prowadzony przy bardzo niskich natężeniach prądu w okresach między zwarciami, ale bez dodatkowego
nadtopienia drutu elektrodowego lub zgaśnięcia łuku [3]. Na
rysunku 2 b pokazano przebieg okresu zwarciowego i przejścia

a)

okres 1
– jarzenie się łuku

okres 2
– zwarcie

okres 3
– zakończenie zwarcia i
ponowne jarzenie się łuku

b)

Rys. 2. Przejście materiału w procesie lutospawania metodą coldArc – EWM: a – schemat wraz z przebiegiem napięcia i natężenia, b – widok przejścia [7]

materiału, przy czym należy zauważyć, że sposób sterowania
zastosowany w metodzie coldArc umożliwia bezrozpryskowe
przejście kropel, co jest szczególnie istotne przy niskotopliwych
materiałach dodatkowych zawierających na przykład cynk (porównaj rys. 3).
Mała ilość dostarczanego ciepła przy spajaniu techniką sterowanego łuku zwarciowego umożliwia wykonanie wysokowytrzymałych złączy różnoimiennych stal ocynkowana–aluminium, przy
zastosowaniu jako lutów stopów Zn-Al. Na rysunku 3 pokazano
lutospoinę pachwinową w złączu zakładkowym aluminium–stal
ocynkowana. Widać, że powłoka cynkowa po stronie stali nie
została uszkodzona.

aluminium

aluminium

stal
ocynkowana

stal ocynkowana

Rys. 4. Złącze stal–aluminium lutospawane ręcznie, w pozycji pionowej
z góry na dół, spoiwo ZnAl15

aluminium

stal cynkowana ogniowo
pokrycie cynkowe

pokrycie cynkowe od strony grani
stal cynkowana ogniowo

Rys. 3. Złącze stal–aluminium lutospawane metodą MIG ze sterowanym
łukiem zwarciowym (metoda coldArc, firma EWM) [7]

Materiały dodatkowe zawierające cynk mogą być także
stosowane do lutospawania w pozycjach przymusowych. Na rysunku 4 pokazano lutospawanie ręczne, z góry na dół, złącza stali
z aluminium.
Z rysunku 3 widać, że złącza wykonane metodą lutospawania
mają znacznie powiększoną wysokość lica. Wynika to stąd, że
podczas lutospajania występują niskie temperatury, co prowadzi
do szybkiego ochłodzenia powierzchni kropli lutu, co w efekcie
powoduje, że kąt zwilżania jest większy od 70o.
Rozpływność cynku na stali jest funkcją czasu. Nowe badania tej zależności podał Ebrill [9, 10] dla przykładu cynkowania
ogniowego stali stopem Al-Zn-Si. Z badań nad rozpływnością
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o

prędkość przemieszczania m/min

kąt zwilżania,
Benetzungswinkel
[°]

moc lasera [W]

Rys. 7. Rozkład temperatur na powierzchni stali (DC04ZE75/75, grubość,
9 mm, mierzony pirometrycznie, w odległości 10 mm od promienia lasera
(laser diodowy o średnicy plamki 3 mm)

czas kontaktu, ms
Kontaktzeit
[ms]
Rys. 5. Zależność kąta zwilżania stali przez ciekły stop na osnowie cynku,
w warunkach izotermicznych T = 600oC [9]

takiego pokrycia, prowadzonych przy pomocy kamery do szybkich
zdjęć wynika, że po około 25 ms (gdy już są spełnione warunki
izotermiczne, tj. podłoże i kropla mają jednakowe temperatury, np.
600oC), kąt zwilżania ulega tylko niewielkiej zmianie.
Zależności czasowe rozpływności spoiwa można opisać następująco (rys. 5):
• w ciągu pierwszych 2 ms kropla lutu przechodzi ze stanu niezwilżania (D > 90o) do stanu zwilżania (D < 90o),
• w okresie między 2 a 25 ms procesu zmienia się zewnętrzna
geometria jeziorka,
• po 25 ms proces osiąga „quasi” – stan równowagi, przy czym
kąt zwilżania D wynosi około 90o.
Spajanie metodą łuku zwarciowego ze względów technicznych jest ograniczone prędkością procesu do 0,3 m/min i grubością blach do 1 mm. Wynika to z małej ilości dostarczanego
ciepła i gwałtownego chłodzenia lutu na powierzchni stali. Czas
krystalizacji lutowiny na stali można zwiększyć poprzez podgrzanie podłoża np. promieniem laserowym, a więc polepszyć
zwilżalność. Taką technikę przedstawiono na rysunku 6, gdzie
promień lasera poprzedza łuk (10 mm przed plamką łuku) i podgrzewa materiał podstawowy. Uwzględniając przewodność cieplną blach stalowych można oszacować, że przy ich podgrzaniu

a)

Rys. 8. Wpływ podgrzania wstępnego na wygląd lutospoiny, przy wzrastającej mocy lasera przy spajaniu AA6016T4 1,15 mm z DC04ZE75/75
0,9 mm, spoiwo ZnAl15

do temperatur 350–400oC następuje wydłużenie czasu krystalizacji lutu do 20 ms. Na rysunku 7 widać, że ten zakres temperatury można osiągnąć dla blach stalowych o grubości 0,9 mm przy
mocy lasera o mocy ok. 200 W (przy prędkości 0,3 m/min, laser
diodowy ze stałą plamką o średnicy ok. 3 mm). Za pomocą lasera o mocy zaledwie 100–200 W (laser diodowy, powierzchnia

b)

Rys. 6. Proces lutospawania MIG metodą coldArc z podgrzaniem promieniem lasera: a – idea metody, b – wygląd stanowiska (laser diodowy o średnicy
wiązki 1,5 mm, moc wyjściowa na materiale – 2,3 kW, typ DL030S firmy Rofin AG)
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Rys. 9. Mikrostruktury różnoimiennego złącza Ti-Al

Wnioski
Metoda spajania techniką sterowanego łuku zwarciowego,
która charakteryzuje się małą ilością wprowadzanego ciepła do
materiału podstawowego i drutu elektrodowego, otwiera szerokie możliwości wytwarzania lekkich konstrukcji z materiałów
różnoimiennych. Jako materiały dodatkowe mogą być stosowane zarówno stopy Al-Si jak i Zn-Al. Wskutek niskiej temperatury
procesu lutospawania nie następuje uszkodzenie powłoki cynko-
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plamki ok. 3 mm) można podwoić powierzchnię zwilżenia w lutospawaniu pachwinowym złączy zakładkowych (rys. 8). Wraz ze
wzrostem czasu chłodzenia wzrasta także grubość faz międzymetalicznych na granicy stal–lut, przy czym prowadzone są obecnie badania nad jej wpływem na własności wytrzymałościowe
złącza. Z pierwszych badań wynika, że ten wpływ jest pomijalny
i zniszczenie złączy następuje w materiale rodzimym. Tak więc
metoda spajania techniką sterowanego łuku zwarciowego należy w pełni do ogólnej grupy niskoenergetycznych procesów
łączenia. W szczególności nadaje się ona do spajania materiałów różnoimiennych, które wykazują tylko ograniczoną rozpuszczalność w stanie stałym. Oprócz połączeń stal–aluminium,
interesujące są połączenia stal–tytan, szczególnie ze względu
na wzrastające zastosowanie w lotnictwie, kosmonautyce i medycynie. Możliwość spajania tych materiałów w złączach różnoimiennych jest sprawą kluczową, przy czym zakłada się,
że powinny zostać zachowane lub nieznacznie zmniejszone
właściwości poszczególnych materiałów. Przy tym trzeba brać
pod uwagę duże powinowactwo tytanu do gazów atmosferycznych i możliwość tworzenia się przy niekorzystnych warunkach
procesu, kruchych faz międzymetalicznych pomiędzy tytanem
i aluminium.

wej na ocynkowanych stalowych elementach. Metodą spajania
techniką sterowanego łuku zwarciowego mogą być wykonywane połączenia takich wysokowytrzymałych różnoimiennych
materiałów jak stal–aluminium i tytan–aluminium.
Zastosowanie metody spajania techniką sterowanego łuku zwarciowego otwiera różnorodne możliwości zastosowań
w przemyśle motoryzacyjnym, meblowym, lotnictwie i kosmonautyce, a także w produkcji urządzeń sportowych i w
medycynie.
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Abstract

Omówiono operacje obróbki cieplnej, jakie stosowano w procesie lutowania próżniowego kół wirnikowych sprężarek, wytwarzanych ze stali martenzytycznych typu 14-5 PH, 17-4 PH
i 13-4. Podczas grzania i chłodzenia stali martenzytycznych,
w określonych temperaturach zachodzą przemiany fazowe, wywołujące zmiany objętościowe materiału. Znajomość temperatur
przemian oraz składu fazowego materiału stanowi podstawę do
opracowania operacji i zabiegów cieplnych w procesie wytwarzania części maszyn z zastosowaniem technologii lutowania
próżniowego. Pozytywny wynik operacji lutowania w temperaturze ok. 1050oC, uwarunkowany jest zachowaniem pomiędzy
spajanymi elementami szczelin o wymiarach od 25 do 175 µm.
Celem badań było wyznaczenie temperatury przemian: (D’oJ)p,
(D’oJ)k, MS, i Mf, zachodzących podczas nagrzewania i chłodzenia stali martenzytycznych oraz określenie wpływu parametrów
obróbki cieplnej na ich skład fazowy i właściwości wytrzymałościowe. Stosowane w procesie lutowania próżniowego operacje
obróbki cieplnej zostały pozytywnie zweryfikowane podczas
licznych zastosowań przemysłowych w latach 1994–2007.

Discussed was the heat treatment procedure used in vacuum brazing process of compressor impellers produced from
martensitic steels, type 14-5 PH, 17-4 PH and 13-4. During the
heating and cooling of martensitic steel in specified temperatures appear phase changes which create changes in material
size. The knowledge of transformation temperature and phase
material composition is a base to heat treatment planning in machine parts manufacturing process with technology of vacuous
brazing application. Positive results of brazing process at 1050oC
is determined by upholding a gap of 25 up to 175 µm between
brazed parts, The aim of testing was to determine transformation temperature (D’oJ)p, (D’oJ)k, MS, i Mf during heating
and cooling of martensitic steels and to define heat treatment
parameters influence on their phase composition and strength
properties. Heat treatment procedure was positively confirmed
by numerous industrial applications in period of 1994–2007.

Wstęp
Na obciążone części maszyn narażone na działanie agresywnych mediów zastosowano stale i staliwa martenzytyczne
typu: 13-4 i 16-5-1 oraz stale martenzytyczne utwardzalne wydzieleniowo, typu: 14-5 PH i 17-4 PH [1]. Jeden ze sposobów
wytwarzania kół wirników sprężarek polega na spajaniu tarcz
(element koła z wyfrezowanymi łopatkami z pokrywami (element
koła z gładką wewnętrzną powierzchnią, dopasowaną do kształtu
łopatek metodą lutowania twardego w piecu próżniowym (rys. 1,
2). Złącza lutowane w środowisku odpowiednio wysokiej próżni
charakteryzują się bardzo dobrą jakością, gdyż pozbawione są
wtrąceń tlenkowych, rozpuszczonych gazów i pęcherzy. Z tego
względu przy wytwarzaniu wysoko obciążonych części maszyn
o skomplikowanych przekrojach technologia lutowania próżnioweDr inż. Jerzy Bielanik – WBMiP Politechniki Warszawskiej
w Płocku, mgr inż. Jerzy Żukowski – Zamtech, Sp. z o.o. w Płocku.
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go stała się konkurencyjna dla innych metod spajania. Do lutowania
twardego w próżni używa się lutów w postaci proszku, drutu lub
folii wykonanych ze stopów metali średnio- i wysoko topliwych,
jak: Cu, Ag, Au, Ni, Co, Pt, Pd. Wysokość próżni, która zapewnia
stalom martenzytycznym pożądane w procesie lutowania reakcje

Rys. 1. Tarcza koła wirnika sprężarki

a także inne pierwiastki stopowe, jak molibden, miedź i niob. Z wymienionych w tablicy I stali, gatunek 17-4 PH opracowano w Stanach Zjednoczonych, natomiast pozostałe gatunki w Europie. Stal
13-6 w porównaniu do 13-4 wykazuje jedynie wyższą ciągliwość.
Stal 16-5-1 opracowano z zamiarem uzyskania wysokiej odporności korozyjnej przy zachowaniu struktury martenzytycznej. Gatunek
14-5 PH wykazuje większą ciągliwość w kierunku poprzecznym niż
wcześniej opracowany gatunek 17-4 PH.
Podczas grzania i chłodzenia stali martenzytycznych, w określonych temperaturach zachodzą przemiany fazowe: (D’oJ)p,
(D’oJ)k, MS, i Mf, wywołujące zmiany objętościowe materiału.
Znajomość temperatur przemian oraz składu fazowego materiału
stanowi podstawę do opracowania zabiegów cieplnych w procesie
wytwarzania części maszyn z zastosowaniem technologii lutowania próżniowego. Pozytywny wynik lutowania uwarunkowany
jest zachowaniem w temperaturze lutowania pomiędzy spajanymi
powierzchniami elementów odpowiednich szczelin, a podczas
chłodzenia niedopuszczeniem do powstania w złączu naprężeń
własnych przekraczających wytrzymałość lutu. Na wielkość szczelin istotny wpływ wywierają naprężenia własne w materiale, równomierność grzania minimalizująca powstawanie gradientu temperatury oraz różnice w składzie chemicznym i fazowym spajanych
elementów. O wartości naprężeń powstających podczas chłodzenia w głównej mierze decyduje gradient temperatury oraz różnica
w składzie chemicznym elementów. Po lutowaniu próżniowym
półwyroby uzyskują strukturę martenzytyczną z austenitem szczątkowym. Czasami w strukturze tych stali pojawia się ferryt, którego
obecność wywołuje anizotropię własności mechanicznych. Dalsza
obróbka cieplna winna zapewnić wyrobom uzyskanie pożądanych
właściwości mechanicznych przy zachowaniu niskiego poziomu
naprężeń własnych i wymaganej odporności korozyjnej materiału.

Rys. 2. Tarcza koła wirnika sprężarki z pokrywą

dysocjacji tlenków i desorpcji składników gazowych z powierzchni
wynosi 10-1 Pa (10-3 mbar) [2].
Na wytrzymałość złączy lutowanych poza materiałem podstawowym istotny wpływ wywiera grubość lutu, która wynika
z szerokości szczeliny utworzonej pomiędzy łączonymi elementami
w temperaturze lutowania. Wysoką wytrzymałość, porównywalną do
wytrzymałości materiału podstawowego, osiągają złącza o grubości
lutu od 25÷175 µm [3]. Przy takich grubościach w temperaturze
lutowania, tj. powyżej 1000oC, zachodzi dyfuzja składników materiału podstawowego w całym przekroju lutu. W przypadku szczelin
zbyt wąskich powstają mostki blokujące przepływ roztopionego lutu
natomiast w miarę wzrostu szerokości szczeliny nie zachodzi dyfuzja
pierwiastków występujących w materiale podstawowym na całej
grubości lutu i złącze osiąga niewielką wytrzymałość zbliżoną do
wytrzymałości lutu [4]. Po przekroczeniu pewnej szerokości szczelina nie zostaje wypełniona stopionym lutem i połączenie w takich
miejscach nie występuje. Oprócz grubości lutu na wytrzymałość
i jakość złączy istotny wpływ wywiera stan powierzchni lutowanych
elementów, a w szczególności ich czystość i chropowatość [2, 5].

Badania
Stale i staliwa martenzytyczne
stosowane na elementy sprężarek

Cel i zakres badań
Celem badań jest uzyskanie danych niezbędnych do opracowania właściwych operacji i zabiegów obróbki cieplnej w procesie
lutowania próżniowego elementów maszyn ze stali martenzytycznych, zapewniających wysoką jakość złączy lutowanych oraz

Stale i staliwa martenzytyczne stosowane na elementy wirników sprężarek zawierają ok. 0,05% C, 13 do 16% Cr, 4 do 5% Ni,
Tablica I. Stale i staliwa stosowane do wytwarzania kół i wałów sprężarek [1]

Przybliżony skład chemiczny %

Gatunek

Oznaczenie
według DIN

C

Cr

Ni

Mo

Cu

Nb

13-4

(G)X5CrNi13.4

0,05

13

4

0,4

-

Wały

Koła wirników

-

++

+

13-6

(G)X5CrNi13.4

0,05

13

6

0,4

-

-

+

-

14-5 PH

X5CrNiMoCu14.5

0,05

14

5

1,5

1,5

0,2

+

++

16-5-1

(G)X5CrNiMo16.5

0,05

16

5

1,5

-

-

+

+

17-4 PH

X5CrNiCuNb17.4

0,05

16

4

-

3

0,2

-

+

PH - precipitation hardening (utwardzanie wydzieleniowe)

Tablica II. Skład chemiczny badanych stali
Stal
13–4
14–5 PH
17–4 PH

Zawartość pierwiastka %
C

Si

Mn

P

S

Cr

Ni

Mo

N

Cu

0,028

,40

,65

,018

,003

13,0

4,2

0,55

,04

,016

Nb
-

0,037

,20

,82

,032

,008

14,1

5,2

1,29

-

1,57

,52

0,070

,27

,79

,033

,016

13,8

5,0

1,27

-

1,42

,36

0,045

,38

,60

,018

,001

15,3

4,5

-

-

3,22

,31
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wymaganą wytrzymałość i udarność materiału podstawowego.
Zakres badań obejmował określenie wpływu parametrów grzania
na skład fazowy badanych stali martenzytycznych, wyznaczenie
temperatury przemian zachodzących podczas nagrzewania i chłodzenia stali, badania mikrostruktury materiału podstawowego i złącza lutowanego, badania właściwości wytrzymałościowych, twardości i udarności materiału podstawowego oraz mikrotwardości
i wytrzymałości złączy próbnych.

Materiał do badań
Badaniom poddano stale 13-4, 14-5 PH i 17-4 PH. Skład chemiczny odkuwek, z których pobrano próbki do badań zamieszczono
w tablicy II. W przypadku stali 14-5 PH badania przeprowadzono
na próbkach pobranych z odkuwek pochodzących z dwóch wytopów, wyraźnie zróżnicowanych pod względem zawartości węgla.
Do lutowania próżniowego kół wirnikowych sprężarek oraz złączy
próbnych zastosowano folię o grubości 80 µm ze stopu BVAu-4,
o składzie 82% Au i 18% Ni. Zalecana temperatura lutowania stopem BVAu-4 była w przedziale 1010 ± 50oC.

Rys. 3. Mikrostruktura stali 13–4 PH w stanie hartowanym z temp. 1050OC
(x500; traw. Mi19Fe)

Metodyka badań
Zawartość faz ferromagnetycznych (martenzytu D’ i ferrytu D)
w strukturze badanych stali określano metodą magnetyczną, za
pomocą aparatu Feritscope MP30 firmy Fischer, na próbkach płaskich o wymiarach 30 x 21 x 10 mm, obrobionych cieplnie w piecu
laboratoryjnym. Obecność ferrytu w strukturze lub jego brak określano metodą metalograficzną przy użyciu mikroskopu świetlnego
EPITYP, współpracującego z kamerą CCD. Zawartość austenitu (J)
w strukturze określano jako różnicę 100% – (% D’ + % D). Po
przeprowadzeniu badań magnetycznych, z wybranych próbek pobierano wałeczki o wymiarach I 5 mm x 21 mm, które nagrzewano
w dylatometrze uniwersalnym do temp. 950OC z szybkością 2OC/
min, a następnie chłodzono do temperatury otoczenia. Na podstawie zarejestrowanych zmian długości próbek dylatometrycznych w funkcji temperatury, wyznaczano: temperaturę przemian
(D’oJ)p, (D’oJ)k, MS, i Mf,, współczynnik rozszerzalności liniowej
(a) oraz zmiany wymiarów liniowych (H) wywołane przemianami
fazowymi. Wpływ operacji obróbki cieplnej na właściwości wytrzymałościowe badanych stali określono na próbkach z główkami
gwintowanymi o średnicy pomiarowej do = 6 mm, rozciąganych
statycznie w maszynie wytrzymałościowej UFP-400. Udarność
materiału określano na próbkach z karbem „U” 2 mm, wykorzystując młot udarowy PSd-300/150.
Po operacji lutowania próżniowego koła wirnikowe poddawano badaniom penetracyjnym i ultradźwiękowym, natomiast
po końcowej obróbce cieplnej przeprowadzano pomiar twardości
metodą dynamiczną posługując się twardościomierzem DynaMIC
DL firmy Krautkramer. Strukturę i właściwości mechaniczne określano na próbkach świadkach i złączach próbnych, które podlegały
wszystkim cyklom cieplnym stosowanym w procesie wytwarzania
kół wirników.

Rys. 4. Mikrostruktura stali 14–5 PH w stanie hartowanym z temp. 1050OC
(x500; traw. Mi19Fe)

Rys. 5. Mikrostruktura stali 17–4 PH w stanie hartowanym z temp. 1050OC
(x500; traw. Mi16Fe)

Wyniki badań
Badane stale w stanie hartowanym z temperatury 1050OC
wykazują strukturę martenzytyczną z udziałem od 23 do 39% austenitu szczątkowego (tablica III). W mikrostrukturze badanych stali
nie stwierdzono obecności ferrytu (rys. 3÷5). Ferryt w strukturze
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Rys. 6. Mikrostruktura stali 17–4 PH po hartowaniu z temp. 760OC i odpuszczaniu w temp. 550 OC (x500; traw. Mi19Fe)

Tablica III. Skład fazowy stali martenzytycznych typu: 13-4, 14-5PH i 17-4PH oraz temperatura przemian fazowych, gdy w strukturze występuje minimalna
zawartość austenitu
% J/temp. grzaniaOC

Stal

C%

13-4

0,028

23/1050

14-5 PH

0,037

14-5 PH

00,70

17-4 PH

0,045

Temperatura przemiany OC

min.

max

(D’o J)p

(D’ o J)k

MS

Mf

7/610

30/750

620–580

820–795

290

125–100

28/1050

8/575

34/650

610–550

770–750

205–195

100

39/1050

22/550

44/650

595–540

760–730

125–115

< 20

37/1050

24/550

40/650

600–?

760–?

110–?

< 20

W zależności od składu fazowego stali zmienia się skłonność do
zmian wymiarowych w operacji lutowania próżniowego. W miarę
zwiększania udziału austenitu w strukturze stali martenzytycznej
zwiększa się wartość współczynnika rozszerzalności liniowej (a) w
zakresie temp. od 20oC do t (D’o J)p przy jednoczesnym zmniejszeniu wartości współczynnika H, określającego skurcz materiału
wywołany przemianą fazową D’ o J [6]. Zawartość austenitu w
strukturze wyjściowej materiału nie wywiera istotnego wpływu na
wartość współczynnika rozszerzalności liniowej (a) podczas chłodzenia od temp. 950oC do temp. przemiany MS oraz jednoznaczne-

50
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0,037 %C
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10

0
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o
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Temp. grzania

Rys. 8. Wpływ stężenia węgla na zawartość austenitu w strukturze stali
14-5 PH
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Rys. 7. Wpływ temperatury grzania na skład fazowy stali 13-4
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stali martenzytycznych jest fazą łatwo rozpoznawalną ze względu
na morfologię i efekt trawienia (rys. 6). Istotny wpływ na zawartość
austenitu szczątkowego w strukturze stali wywiera stężenie pierwiastków austenitotwórczych (C, Ni, Cu). Ponowne grzanie tych
stali do temperatury 580±30oC i ochłodzenie do temperatury otoczenia wywołuje zmniejszenie zawartości austenitu szczątkowego
w strukturze do wartości minimalnej, tj. 7–24%. Grzanie do temperatury 700±50oC, a następnie ochłodzenie do temperatury otoczenia
zapewnia maksymalny (30–44%) udział austenitu w strukturze.
Wpływ temperatury grzania na zmianę składu fazowego stali 13-4,
typowy dla pozostałych badanych gatunków stali martenzytycznej,
przedstawia wykres pokazany na rysunku 7, natomiast wpływ stężenia węgla na zawartość austenitu w strukturze stali 14-5PH (rys.
8, tabl. III).
Badaniom dylatometrycznym poddano próbki po przeprowadzeniu operacji grzania do temperatur zapewniających im minimalną i maksymalną zawartość austenitu w strukturze. Wyniki badań
dylatometrycznych w postaci wykresów obrazujących zmiany
długości próbek podczas ich grzania, a następnie chłodzenia (rys.
9) umożliwiły określenie: temperatury przemian fazowych, wartości współczynnika rozszerzalności liniowej (a) podczas grzania
w zakresie temperatur 20oC – t (D’ o J)p, wartości współczynników
rozszerzalności liniowej (a) podczas chłodzenia w zakresie temperatur 950oC–MS oraz współczynnika względnych zmian liniowych
H = 'l/lO, wywołanych przemianą martenzytu w austenit (D’ o J)
podczas grzania i austenitu w martenzyt (J o D’), podczas chłodzenia. Wpływ stężenia węgla na temperaturę przemian fazowych
stali 14-5 PH pokazano na rysunku 10. Zamieszczone w tablicy III
wyniki badania temperatury przemian fazowych wskazują, że im
wyższa zawartość austenitu w strukturze stali, tym przemiana martenzytu w austenit rozpoczyna się i kończy w niższej temperaturze.
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Rys. 9. Przykładowy wykres dylatometryczny stali martenzytycznej f.
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Rys. 10. Wykresy dylatometryczne stali 14-5 PH: linia ciągła odnosi się do
wytopu zawierającego 0,070% C, linia przerywana odnosi się do wytopu
zawierającego 0,037% C

go wpływu na wartość współczynnika H, określającego względną
rozszerzalność liniową materiału wywołaną przemianą fazową J o
D’ (tablica IV).
Wyniki badań wpływu obróbki cieplnej na właściwości wytrzymałościowe, udarność i twardość stali martenzytycznych przedstawiono w tablicy V [7÷10].

Operacje i zabiegi obróbki cieplnej
zalecane w procesie lutowania próżniowego
kół wirników ze stali martenzytycznych
Badania składu fazowego wykazały, że stale martenzytyczne
typu: 13-4, 14-5 PH i 17-4 PH można skutecznie wyżarzać odprę-

żająco, jeżeli przed obróbką mechaniczną zostaną poddane wstępnej obróbce cieplnej, polegającej na odpuszczaniu w temperaturze
zapewniającej minimalny udział austenitu w strukturze. Po przeprowadzeniu obróbki mechanicznej zgrubnej elementów kół wirnika,
przed obróbką mechaniczną wykańczającą, ponowne nagrzanie
stali martenzytycznych do temperatury nie wyższej niż podczas odpuszczania, spowoduje odprężenie materiału bez wywołania zmian
strukturalnych. Zminimalizowana po wstępnej obróbce cieplnej
zawartość austenitu w strukturze stali zapewnia najniższą wartość
współczynnika rozszerzalności liniowej materiału podczas grzania
w zakresie temperatur od 20oC do t (D’ J)p. Negatywnym skutkiem
minimalnej zawartości austenitu w strukturze jest zwiększenie podczas nagrzewania w zakresie temperatur od t(D’ o J)p do t(D’ o
J)k skurczu wywołanego przemianą martenzytu w austenit. Zastosowanie w procesie grzania przystanku izotermicznego przed osiągnięciem temperatury początku przemiany martenzytu w austenit,
zmniejsza ryzyko powstania nadmiernie szerokich szczelin pomiędzy powierzchniami lutowanych elementów. Kolejnym ważnym
czynnikiem wpływającym na finalny wynik lutowania próżniowego
jest sposób chłodzenia. W wysokich temperaturach, gdy wytrzymałość lutu jest niska, nawet niewielkie różnice temperatur pomiędzy
pokrywą i tarczą mogą wywołać naprężenia cieplne wystarczające
do wywołania pęknięć lutu. W miarę obniżania temperatury wytrzymałość lutu wzrasta, jednakże w wyniku rozpoczęcia w materiale
podstawowym przemiany przechłodzonego austenitu w martenzyt,
generuje w lucie naprężenia, które w niekorzystnych okolicznościach mogą osiągnąć wartość przekraczającą wytrzymałość lutu.
Do niekorzystnych okoliczności zalicza się występowanie różnicy
temperatury pomiędzy zlutowanymi elementami, lub też występowanie różnicy w składzie chemicznym elementów, mające wpływ
na temperaturę początku i końca przemiany martenzytycznej (rys.
10). Zarówno w pierwszym jak i w drugim przypadku przemiana
martenzytyczna wywołująca wzrost objętości materiału rozpoczyna

Tablica IV. Wpływ składu fazowego stali typu 13-4 i 14-5 PH na wartości współczynników a i H.
Stal

13-4

C%

a 106 1/OC

J%

0,028

0,037
14-5 PH
00,70

H 103 mm/mm

20 C - (D’o J)p

950 C – MS

(D’ o J)

Mf

7,2

11,6

-20,4

-2,72

7,40

29,7

12,2

-20,6

-2,39

7,63

O

O

8,2

11,4

-20,4

-2,1

6,7

33,8

12,7

-20,7

-1,2

7,2

21,9

12,1

-20,6

-1,86

6,90

44,4

12,9

-20,6

-0,97

5,16

Tablica V. Wpływ obróbki cieplnej na właściwości wytrzymałościowe, udarność i twardość badanych stali martenzytycznych.
Znak stali

Temp. hart.

Temp. odp.

Rm (śr)

R0,2 (śr)

A5 (śr)

KU 2(śr)

C

MPa

MPa

%

J

1050

520
550
600

978
869
825

891
846
728

15,5
17,3
17,1

>300
295
262

33,3
30,1
23,4

t(D o J)K

520
550

990
926

896
892

15,5
15,5

275
285

32,6
31,2

1050

450
550

1150
1014

1088
980

8,5
16,3

19
73 (16)*

38,1
31,4

t(D o J)K

450
550

1120
995

1065
954

10,2
18,8

24
96 (52)*

35,3
30.6

t(D o J)K

600

933

682

23

183

29,5

C

O

13-4

14-5 PH

17-4 PH

O

Wyniki: (16 J)*; (52 J)* - odnoszą się do temperatury badania -85OC
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HRC(śr)

• Odkuwki przeznaczone na tarcze i pokrywy kół wirnikowych,
wykonane z jednego wytopu, poddać obróbce cieplnej wstępnej, tj. odpuszczaniu w temperaturze zapewniającej uzyskanie
minimalnej zawartości austenitu w strukturze.
• Zbadać zawartość faz ferromagnetycznych w strukturze odkuwek.
• Odkuwki obrabiać mechanicznie w celu wykonania tarcz i pokryw kół wirnikowych.
• Tarcze i pokrywy kół poddać wyżarzaniu odprężającemu
w temperaturze, jak w pkt. 1.
• Powierzchnie lutowane tarcz i pokryw poddać obróbce mechanicznej wykańczającej, a następnie odtłuszczeniu.
• Do łopatek zgrzać punktowo paski wycięte z folii stopu BVAu-4.
• Załadować tarczę z nałożoną i dopasowaną pokrywą koła wirnika do pieca próżniowego oraz realizować program lutowania
próżniowego (nagrzewać stopniowo z przystankami poniżej
temperatury początku przemiany D’ o J i poniżej temp. topnienia lutu, tj. ok. 950oC, dogrzewać wsad do temp. 1050oC,
wygrzewać w czasie 20 min, studzić z przystankami do temp.
900oC, stosować chłodzenie ciągłe w próżni do temp. 500oC,
a następnie w gazie).
• Przeprowadzić badania defektoskopowe kół.
• Przeprowadzić obróbkę mechaniczną pozostawiając naddatek
na obróbkę wykańczającą.
• Przeprowadzić operację obróbki cieplnej końcowej (koła ze
stali 13-4 odpuszczać w temp. 520–550OC w czasie 3 h, koła
ze stali 14-5 PH i 17-4 PH hartować z temperatury t(D’ o J)k,
a następnie odpuszczać w temp. 520–550oC w czasie 3 h).
• Przeprowadzić badania defektoskopowe i pomiary twardości
kół oraz badania właściwości mechanicznych na próbkach
świadkach i złączach próbnych.
• Przeprowadzić obróbkę mechaniczną wykańczającą.

Rys. 11. Fragment koła wirnika ze stali 17-4 PH po operacji lutowania
próżniowego

Rys. 12. Badanie defektoskopowe złączy lutowanych koła wirnika w NDTEST

się tylko w jednym z elementów, podczas gdy w drugim elemencie
zachodzi wciąż skurcz materiału wywołany chłodzeniem.
Po operacji lutowania próżniowego kół wirnikowych ze stali
martenzytycznych, uzyskanie pożądanych właściwości wytrzymałościowych i udarności materiału wymaga przeprowadzenia
końcowej obróbki cieplnej (tablica V). W przypadku stali 13-4 wystarczającą obróbką cieplną jest przeprowadzenie operacji odpuszczania w zakresie temperatur 520 – t (D’ o J)poC. W przypadku stali
martenzytycznych utwardzalnych wydzieleniowo bardziej korzystne
właściwości mechaniczne, a zwłaszcza udarność, uzyskuje się po
przeprowadzeniu hartowania z temperatury t(D’ o J)k z następnym
odpuszczaniem w zakresie temperatur 500 – t (D’ J)po C.
Podsumowując wyniki badań temperatury przemian fazowych,
wpływu temperatury grzania na skład fazowy i właściwości wytrzymałościowe badanych stali martenzytycznych opracowano następujące zasady wytwarzania kół wirnikowych z zastosowaniem
technologii lutowania próżniowego:

Rys. 13. Fragment złącza ze stali 14-5 PH lutowanego próżniowo stopem
BVAu-4

Tablica VI. Właściwości mechaniczne określone na próbkach świadkach oraz złączach próbnych lutowanych próżniowo
Stal
13-4

14-5 PH

17-4 PH

Próbka

Rm
MPa

R0,2
MPa

A5
%

KU2
J

KCU2
J/cm2

J
%

HV01

MR

903

847

21,6

280

350

16

315–330

złącze

908

856

14,8

-

-

-

193–215

MR

920

834

10,8

75

94

13

301–317

złącze

911

834

7,3

-

-

-

185–216

MR

925

700

22,6

131

164

23

-

złącze

880

776

14,6

-

-

-

-
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Rys. 14. Mikrostruktura lutu ze stopu BVAu-4 ujawniona po trawieniu wodą
królewską

Rys. 16. Mikrostruktura stali 17–4 PH po hartowaniu z temp. 760OC i odpuszcaniu w temp. 550 OC (x500; traw. Mi19Fe)

Badania końcowe

Rys. 15. Mikrostruktura stali 13–4 po hartowaniu z temp. 1050OC i odpuszczony w temp. 550 OC (x500; traw. Mi19Fe)

Wnioski
• Do wytwarzania kół wirników turbosprężarek z wykorzystaniem technologii lutowania próżniowego z pozytywnym skutkiem zastosowano odkuwki ze stali martenzytycznych: 13-4,
14-5PH, 17-4 PH oraz lut w postaci folii ze stopu BVAu-4.
• Elementy kół wirnikowych wykonane z badanych stali
martenzytycznych wymagają przed operacją lutowania próżniowego przeprowadzenia wstępnej obróbki cieplnej, polegającej na ich odpuszczeniu w temperaturze zapewniającej
uzyskanie minimalnej zawartości austenitu w strukturze, a
następnie wyżarzeniu odprężającym.

Jakość złączy lutowanych próżniowo łopatek tarczy z pokrywą
kół wirnikowych oceniano na podstawie badań defektoskopowych
(penetracyjnych i ultradźwiękowych) oraz badań mikroskopowych
i wytrzymałościowych złączy próbnych. Uzyskano złącza próbne
o grubości lutu od 110–140 µm, charakteryzujące się dużym
stopniem czystości (rys. 13 i 14). Po końcowej obróbce cieplnej
w strukturze badanych stali (rys. 15 i 16) oprócz odpuszczonego
martenzytu występuje austenit, którego udział określano metodą
magnetyczną, za pomocą aparatu Feritscope MP30. Badania własności mechanicznych potwierdziły prawidłowy dobór parametrów
końcowej obróbki cieplnej. Uzyskano bardzo wysoką wytrzymałości
zarówno materiału rodzimego jak i złącza lutowanego (tablica VI).

• Na pozytywny wynik lutowania próżniowego istotny wpływ
wywiera analogiczny skład chemiczny i fazowy spajanych
elementów, a także odpowiednio niski gradient temperatury
podczas ich grzania i chłodzenia, zwłaszcza w momencie
rozpoczęcia przemian fazowych.
• Końcowa obróbka cieplna kół wirników ze stali martenzytycznych, zapewniająca im uzyskanie pożądanych właściwości mechanicznych, w przypadku stali 13-4 polega na
przeprowadzeniu odpuszczania w temperaturze 520–550oC,
natomiast w przypadku stali 14-5 PH i 17-4 PH na przeprowadzeniu hartowania z temperatury t(D’ o J)k, a następnie
odpuszczania w temp. 520–550oC.
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Zastosowanie technologii lutowania
próżniowego w procesie wytwarzania
elementów maszyn ze stali duplex
Application of the vacuum brazing technology
in manufacturing process
of machine elements made from duplex steel
Streszczenie

Abstract

Spośród stali odpornych na korozję na uwagę zasługują
dwufazowe ferrytyczno-austenityczne stale typu duplex. W porównaniu do klasycznych stali austenitycznych wykazują one
wyższą wytrzymałość, a w środowiskach zawierających chlorki
także wyższą odporność na korozję naprężeniową i zużycie
kawitacyjne. Wadą stali duplex jest ich skłonność do przechodzenia w stan kruchy po wygrzewaniu w dwóch zakresach
temperaturowych: 300–500oC i 600–900oC. W pracy zaprezentowano trudny do rozwiązania problem technologiczny związany
z lutowaniem próżniowym elementów części maszyn ze stali
duplex za pomocą stopu BVAu-4.

Among the corrosion-resisting steels the deserving attention
one is two-phase ferritic-austenic duplex type steel. As compared to classic austenic steels it shows the bigger strength and
also the bigger resistance to stress corrosion and cavitation
wear in the medium containing chlorides. The drawback of this
steel is its tendency to became fragile after heat treatment in two
temperature ranges: 300–500oC and 600–900oC. This paper is
presented a difficult technological problem connected with the
vacuum brazing of the machine elements from the duplex steel
by means of alloy BVAu-4.

Wstęp
W zależności od chemicznej aktywności środowiska, w budowie maszyn i aparatury przemysłowej stosowane są materiały konstrukcyjne o zróżnicowanej odporności korozyjnej. Spośród materiałów konstrukcyjnych odpornych na korozję, na uwagę zasługują
dwufazowe stale duplex o strukturze ferrytyczno-austenitycznej.
W porównaniu do klasycznych stali jednofazowych o strukturze
austenitycznej wykazują wyższą wytrzymałość, a w środowiskach
zawierających chlorki także wyższą odporność na korozję naprężeniową i zużycie kawitacyjne. W stosunku do jednofazowych
stali o strukturze martenzytycznej, stale duplex wykazują niższą
wytrzymałość, natomiast są bardziej odporne na korozję ogólną,
a także zużycie kawitacyjne w środowisku silnie zakwaszonym
o wysokim stężeniu jonów chloru. Wadą stali duplex jest ich
skłonność do przechodzenia w stan kruchy po wygrzewaniu w zakresach temperatury: 300–500oC oraz 600–900oC. Również po
przeprowadzeniu zabiegów cieplnych w temperaturze wyższej niż
900oC, z następnym powolnym chłodzeniem, stale duplex mogą
nabyć cechy charakterystyczne dla stanu kruchego. W takich
przypadkach wymagane jest szybkie chłodzenie, zapewniające

Dr inż. Andrzej Potapczyk – Universal Turbomachinery Equipment Sp. z o.o., dr inż. Jerzy Bielanik – WBMiP Politechniki Warszawskiej w Płocku.

skrócenie czasu przebywania stali w wymienionych zakresach
temperaturowych. Skłonność stali duplex do przechodzenia
w stan kruchy jest niewątpliwie trudnym do rozwiązania problemem technologicznym przy wytwarzaniu kół wirnikowych z zastosowaniem lutowania próżniowego za pomocą stopu złota
BVAu-4.

Stale duplex
Dwufazowe stale duplex o strukturze złożonej z ok. 50% ferrytu i 50% austenitu dopiero w połowie lat siedemdziesiątych
zostały wprowadzone do produkcji na skalę przemysłową z przeznaczeniem do budowy aparatury i urządzeń narażonych na działanie agresywnych środowisk. W zależności od zawartości węgla
dwufazowe stale ferrytyczno-austenityczne można podzielić na
trzy grupy (tabl. I). W grupie III występują gatunki o najniższej
zawartości węgla, wykazujące całkowitą odporność na korozję
międzykrystaliczną.
Pod względem właściwości wytrzymałościowych stale duplex
ustępują stalom o strukturze martenzytycznej, natomiast w stosunku do stali austenitycznych wykazują one w przybliżeniu dwukrotnie większą granicę plastyczności, a ponadto są mniej skłonne do
pękania korozyjnego w środowiskach zawierających jony chloru
(tabl. II). Do innych zalet dwufazowych stali duplex należy dobra
ich odporność na korozję wżerową, międzykrystaliczną oraz ogól-
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Tablica I. Skład chemiczny stali duplex
Zawartość składników stopowych w % wag.

Grupa

C

Cr

Ni

Mo

inne

I

< 0,1

24 – 28

4–8

1–3

Cu, Ni, Nb, N, Si

II

< 0,06

18 – 23

4–8

1,5 – 3,5

Cu, Nb, Ti, Si

III

< 0,04

25

4

2,5

6% Mn, 0,37% N

Tablica II. Właściwości mechaniczne wybranych gatunków stali o strukturze austenitycznej, austenityczno-ferrytycznej (duplex) i martenzytycznej
Temp.
przesycania

Znak stali

Temp.
odpuszczania

C

Rm (min)

Re (min)

A5 (min)

KCU min

Twardość

O

O

C

MPa

MPa

%

J/cm2

00H17N14M2

1050

-

550

290

40

118

160 HB

X2CrMnNi26 5 4

1120/1000

-

795

596

38

> 150

260 HB

0H14N5MCuNb

750 *
750 *
750 *

450
550
620

1120
930
875

1000
780
585

12
18
20

40
100
100

34 HRC
29 HRC
25 HRC

* temp. hartowania.

ną w roztworach kwasu siarkowego i środowiskach zawierających
siarkowodór [5]. Odporność stali dwufazowych na zużycie cierne
i kawitację w środowiskach wodnych o odczynie obojętnym, a także w środowiskach agresywnych, zwłaszcza zawierających chlorki, jest znacząco większa od odporności stali austenitycznych
i nieco większa od odporności stali martenzytycznych [5]. Tylko
w przypadku środowisk azotowych, o silnym stężeniu i w stanie
wrzenia, odporność korozyjna stali austenityczno-ferrytycznych
jest mniejsza od odporności stali austenitycznych [6]. Ze względu
na swoje właściwości stale duplex znajdują coraz szersze zastosowanie w przemyśle chemicznym, papierniczym, spożywczym,
farmaceutycznym, wydobywczym gazu ziemnego, nuklearnym,
a ponadto stosowane są do budowy urządzeń stykających się
z wodą i atmosferą morską [5÷8].
W stanie przesyconym stale duplex wykazują strukturę ferrytyczno-austenityczną, w której zawartość każdej z faz mieści się
w przedziale od 40 do 60%. Podczas ponownego ich nagrzewania w zakresie temperatur 300–500oC ferryt staje się metastabilny
i ulega rozpadowi spinodalnemu na roztwór stały o stosunkowo
niskiej zawartości chromu oraz izomorficzną fazę D’, zawierającą
około 70% chromu. W czasie zarodkowania fazy D’ równolegle
przebiega proces wydzieleniowy węglika i azotku chromu.
Dyspersyjne cząstki wydzieleń faz międzywęzłowych i fazy D’,
zlokalizowane na płaszczyznach {100} w sieci ferrytu, wywołują
podczas odkształcania plastycznego zmianę poślizgu turbulentnego w planarny, co powszechnie zostało uznane za przyczynę
tzw. kruchości 475 [9]. Kruchość 475 jest odwracalna i można
ją wyeliminować przez ponowne nagrzanie stali i szybkie chłodzenie w zakresie temperatur 500–300oC. W zakresie temperatur

600–900oC, w wysokochromowym ferrycie wydziela się międzymetaliczna faza V, natomiast w stalach z dodatkiem molibdenu
również faza międzymetaliczna [10]. Obydwie fazy międzymetaliczne zmniejszają plastyczność stali, a przede wszystkim obniżają jej udarność. W stalach ferrytyczno-austenitycznych czas zarodkowania i wzrostu faz międzywęzłowych i międzymetalicznych
w ferrycie jest stosunkowo krótki w związku z czym, unika się nie
tylko ich wygrzewania w wymienionych zakresach temperatur, ale
również, po zabiegach grzania do wyższych temperatur, stosuje
się szybkie chłodzenie, najczęściej w wodzie. Wyjątek stanowią
wyroby o grubości ścianek do 2 mm, które podlegają chłodzeniu
w spokojnym powietrzu [11].

Cel i zakres badań
Celem badań jest uzyskanie danych do opracowania operacji
i zabiegów obróbki cieplnej w procesie wytwarzania części maszyn
ze stali duplex z zastosowaniem technologii lutowania próżniowego, zapewniających im wysoką jakość złączy oraz wymaganą
wytrzymałość i udarność materiału podstawowego.
Zakres badań obejmuje określenie wpływu parametrów grzania i chłodzenia na skład fazowy, mikrostrukturę, właściwości
wytrzymałościowe, twardość i udarność stali duplex, sprawdzenie jakości złączy lutowanych próżniowo łopatek z pokrywami kół wirnikowych metodami defektoskopowymi oraz ocenę
mikrostruktury, wytrzymałości, udarności i twardości próbek,
które wraz z kołami podlegały wszystkim operacjom i zabiegom
cieplnym.

Tablica III. Skład chemiczny odkuwek ze stali duplex przeznaczonych na koła wirnika sprężarki z instalacji tlenku etylenu
Skład chemiczny stali X2CrMnNiMoN

% wag.

Nr wytopu
B48082

90

C

Si

Mn

P

S

Cr

Mo

Ni

V

W

N

0,013

0,50

5,15

0,017

0,001

25,92

2,16

4,11

0,07

0,45

0,34
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Tablica IV. Wpływ temperatury grzania i sposobu chłodzenia na skład fazowy i własności mechaniczne stali X2CrMnNiMoN 26 5 4
Lp

Obróbka cieplna

Zawartość ferrytu %

KV2
J

Twardość
HB

1

Stan przesycony

50,9 ± 1,9

151, 158, 223

255 – 264

2

Grzanie: 550 C; chłodzenie z piecem

50,2 ± 1,2

30; 32; 31

248 – 262

3

Grzanie: 1050 C; chłodzenie w powietrzu

48,6 ± 1,0

26, 28, 29

244 – 249

4

Grzanie: 1050 OC; chłodzenie z piecem do 550 OC a następnie w powietrzu

46,2 ± 1,7

11,9; 16,2; 12,1

239 – 244

5

Grzanie: 1050 OC; chłodzenie z piecem

44,7 ± 1,6

8,2; 8,2; 7,6

249 – 260

O

O

Materiał do badań
Przedmiotem badań jest stal duplex w gatunku X2CrMnNiMoN
26 5 4, wyprodukowana w hucie BÖHLER. Skład chemiczny badanej stali oraz właściwości mechaniczne określone na próbkach
kwalifikacyjnych zamieszczono w tablicach III, IV. Osiem odkuwek
o średnicy zewnętrznej 380–400 mm i masie 51–80 kg pochodzących z jednego wytopu przeznaczono do wytworzenia z zastosowaniem technologii lutowania próżniowego czterech kół wirnika
sprężarki z instalacji tlenku etylenu. Do lutowania próżniowego kół
wirnika sprężarki oraz złącza próbnego zastosowano folię o grubości 80 µm ze stopu BVAu-4.
Rys. 1. Ferrytyczno-austenityczna struktura stali duplex w stanie przesyconym, x250; traw. Mi16Fe

Metodyka badań
Wpływ parametrów grzania i chłodzenia na mikrostrukturę
i skład fazowy stali duplex badano na próbkach grzanych w piecu laboratoryjnym, a następnie chłodzonych z różną prędkością. Mikrostrukturę próbek trawionych w odczynniku Villela
obserwowano na mikroskopie świetlnym, wyposażonym w kamerę CCD firmy BISCHKE oraz komputer Pentium 4. Skład
fazowy stali duplex określano metodą mikroskopową wykorzystując komputerowy programu „MeT-ilo”. Zawartość ferrytu
w strukturze stali potwierdzano metodą magnetyczną, za pomocą aparatu Feritscope MP30 firmy Fischer. Wpływ obróbki
cieplnej na właściwości mechaniczne stali duplex określono
na podstawie statycznej próby rozciągania, próby udarności
i twardości. Próbę rozciągania próbek z główkami gwintowanymi
o średnicy pomiarowej do = 10 mm przeprowadzono na maszynie wytrzymałościowej UFP-400. Udarność materiału określano
na próbkach z karbem „V” 2 mm, wykorzystując młot udarowy
PSd-300/150. Po operacji lutowania próżniowego koła wirnikowe poddawano badaniom penetracyjnym i ultradźwiękowym,
natomiast po końcowej obróbce cieplnej przeprowadzano pomiar
twardości metodą dynamiczną posługując się twardościomierzem DynaMIC DL firmy Krautkrämer. Strukturę i właściwości
mechaniczne określano na próbkach świadkach i złączach próbnych, które podlegały wszystkim cyklom cieplnym stosowanym
w procesie wytwarzania kół wirników.

255–244 HB (rys. 1, tabl. IV). Nagrzanie stali do temperatury 550oC,
a nastepnie schłodzenie jej do temperatury otoczenia w czasie 4 h,
powodowała obniżenie udarności KV do 31 J, bez widocznych
zmian struktury ujawnionej za pomocą mikroskopu optycznego
oraz składu fazowego (tabl. IV). Nagrzanie stali X2CrMnNiMoN
26 5 4 do temperatury lutowania (1050oC) wywołuje zmiany struktury i udarności materiału w znacznym stopniu zależne od sposobu
chłodzenia. Spośród zastosowanych w badaniach wariantów
chłodzenia, największy spadek udarności stali (KV2 osiąga wartość 8 J) i największe zmiany w strukturze materiału, polegające
na zmniejszeniu udziału faz ferromagnetycznych do 44,7 ± 1,6%,
a także wydzieleniu się w ferrycie przy granicach z austenitem
cząstek międzymetalicznej fazy V o morfologii iglastej wystąpiły
po chłodzeniu próbek z temperatury 1050oC do temperatury otoczenia wraz z piecem (rys. 2, tabl. IV). Z przedstawionych badań

Wyniki badań
Stal duplex X2CrMnNiMoN 26 5 4 w stanie przesyconym wykazała strukturę ferrytyczno-austenityczną o zawartości ferrytu
50,9 ± 1,9%, udarności KV przekraczającą 150 J oraz twardości

Rys. 2. Ferrytyczno-austenityczna struktura stali duplex, z wydzieleniami
fazy V w ferrycie, x500; traw. Mi16Fe
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Tablica V. Wpływ operacji i zabiegów obróbki cieplnej w procesie lutowania próżniowego na zawartość ferrytu w strukturze i własności mechaniczne stali
X2CrMnNiMoN 26 5 4
Lp

Operacje i zabiegi obróbki cieplnej w procesie lutowania próżniowego

1

Lutowanie próżniowe:
nagrzewanie do temp. 1050OC, wygrzewanie w czasie 20 min, chłodzenie z piecem do temp. 20OC.
Wyżarzanie:
nagrzewanie do temp. 950OC, wygrzewanie w czasie 60 min, chłodzenie w powietrzu.

D
KV2
HB
Rm
A5

47,5± 0,8%
13,9 J
240
767 MPa
26,6 %

2

Odprężanie: temp. 550OC / 4 h, chłodzenie w powietrzu.
Lutowanie próżniowe:
nagrzewanie do temp. 290 OC, wygrzewanie 1h, dogrzewanie do 550 OC, wygrzewanie 1h, dogrzewanie do temp. 950OC, wygrzewanie 1h, dogrzewanie do 1050 OC, wygrzewanie 20 min, podchładzanie
z piecem do 950 OC, dochładzanie w powietrzu.

D
KV2
HB
Rm
A5

44,8± 1,0%
38,5 J
241
798 MPa
27,1

3

Odprężanie: jak w pkt. 3
Lutowanie próżniowe: jak w pkt. 3
Starzenie:
nagrzewanie do temp. 290 OC, wygrzewanie w czasie 30 min, dogrzewanie do temp. 530 OC, wygrzewanie w czasie 4 godz., chłodzenie na powietrzu.

D
KV2
HB
Rm
A5

46,2± 1,0%
57 J
235
796 MPa
30,9%

Rys. 3. Mikrostruktura stali duplex po nagrzaniu do temp. 950OC i chłodzeniu
w powietrzu, x250; traw. Mi16Fe

Rys. 4. Ferrytyczno-austenityczna struktura stali duplex z widocznymi granicami podziaren w ferrycie, x250; traw. Mi16Fe

wynika, że korzystne ze względu na efekt lutowania próżniowego
powolne chłodzenie części maszyn ze stali duplex jest przyczyną
wystąpienia kruchości materiału, objawiającą się katastrofalnym
obniżeniem pracy łamania KV2 z poziomu 150 do 8 J.
Z pośród badanych kilku wariantów operacji i zabiegów cieplnych, jakie mogą być zastosowane w procesie wytwarzania kół
wirnikowych ze stali X2CrMnNiMoN 26 5 4 z wykorzystaniem technologii lutowania próżniowego, nieskuteczny okazał się wariant
polegający na zastosowaniu po operacji lutowania próżniowego
z powolnym chłodzeniem, wyżarzania w temperaturze 950oC
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Charakterystyka materiału

Rys. 5. Piec 2.0 VP-4042/30 HV przeznaczony do lutowania próżniowego
części maszyn

z następnym przyśpieszonym chłodzeniem. Pomimo, że w strukturze tak wyżarzonej stali nie występowały wydzielenia międzymetalicznej fazy V o morfologii iglastej (rys. 3), to udarność
pozostała na poziomie 13,9 J (tabl. V). Najkorzystniejszym okazał
się wariant obejmujący wstępną obróbkę cieplną polegającą na
wyżarzaniu w temperaturze 550oC, lutowaniu próżniowym z przyśpieszonym chłodzeniem od temperatury 950oC oraz obróbkę
cieplną końcową, polegającą na starzeniu stali w temperaturze
530oC z następnym przyśpieszonym chłodzeniem na powietrzu.
Po przeprowadzeniu obróbki cieplnej próbek wg opisanego wariantu, w strukturze nie stwierdzono obecności międzymetalicznej fazy V, natomiast w ziarnach ferrytu zostały uwidocznione
granice mozaiki (rys. 4). Zawartość ferrytu w strukturze wynosi
46,2 ± 1,4%, a udarność materiału wyrażona pracą łamania KV2
osiąga wartość 57 J (tabl. IV).

Operacje i zabiegi obróbki cieplnej
zastosowane w procesie lutowania
próżniowego kół wirnika ze stali duplex
Na podstawie wyników badań wpływu operacji i zabiegów
obróbki cieplnej na zawartość ferrytu w strukturze i własności
mechaniczne stali X2CrMnNiMoN 26, opracowano programy dla
pieca próżniowego 2.0 VP-4042/30 HV, pokazanego na rysunku 5, obróbki cieplnej wstępnej odkuwek, zabiegów cieplnych

peraturze.: 990, 940 i 900oC i szybkie dochładzanie przez wpuszczenie gazu do komory pieca i włączeniu dmuchawy.

Obróbka cieplna końcowa

Rys. 6. Koło wirnika ze stali duplex wytworzone z zastosowaniem technologii lutowania próżniowego

Celem końcowej obróbki cieplnej jest zredukowanie naprężeń
w kołach wirnika przed przeprowadzeniem wykańczającej obróbki mechanicznej oraz podwyższenie granicy plastyczności stali
X2CrMnNiMoN 26 5 4 w wyniku starzenia przesyconego ferrytu.
Obróbka cieplna końcowa polega na nagrzewaniu stopniowym
kół wirnika do temperatury 530oC, wygrzaniu w tej temperaturze
w czasie 5 godz. i następnym szybkim podchładzaniu do osiągnięcia przez wsad temperatury 250oC i powolnym dochładzaniu
wsadu do temperatury otoczenia.

Proces wytwarzania kół wirnikowych
ze stali duplex z zastosowaniem
technologii lutowania próżniowego
• Odkuwki przeznaczone na tarcze i pokrywy kół wirnikowych,
wykonane z jednego wytopu, poddać obróbce mechanicznej
w celu wykonania tarcz i pokryw kół wirnikowych.
• Tarcze i pokrywy kół poddać obróbce cieplnej wstępnej.
• Powierzchnie lutowane tarcz i pokryw poddać obróbce mechanicznej wykańczającej, a następnie odtłuścić.
• Do łopatek zgrzać punktowo paski wycięte z folii stopu BVAu-4.
• Załadować tarczę z nałożoną i dopasowaną pokrywą koła wirnika do pieca próżniowego oraz realizować program lutowania
próżniowego uwzględniający zalecany sposób grzania i chłodzenia wsadu.
• Przeprowadzić badania defektoskopowe kół.
• Przeprowadzić obróbkę mechaniczną pozostawiając naddatek
na obróbkę wykańczającą.
• Przeprowadzić obróbkę cieplną końcową.
• Przeprowadzić badania defektoskopowe i pomiary twardości
kół oraz badania właściwości mechanicznych na próbkach
świadkach i złączach próbnych.
• Przeprowadzić obróbkę mechaniczną wykańczającą.

Badania końcowe
Rys. 7. Wirnik części adiabatycznej sprężarki

w procesie lutowania kół wirnika za pomocą stopu BVAu-4, oraz
obróbki cieplnej końcowej.

Jakość złączy lutowanych próżniowo łopatek tarczy z pokrywą
kół wirnikowych oceniano na podstawie badań defektoskopowych
(penetracyjnych i ultradźwiękowych) oraz badań mikroskopowych
złączy próbnych. Uzyskano złącze próbne charakteryzujące się

Obróbka cieplna wstępna
Celem wstępnej obróbki cieplnej jest zredukowanie naprężeń
w tarczach i pokrywach kół wirnikowych po przeprowadzeniu
zgrubnej obróbki mechanicznej. Wstępna obróbka cieplna polega
na nagrzewaniu stopniowym elementów kół wirnikowych do temperatury 550oC, wygrzaniu w tej temperaturze w czasie 5 godz.
i następnym powolnym chłodzeniu do temperatury otoczenia.

Zabiegi cieplne w procesie lutowania
kół wirnika za pomocą stopu BVAu-4
Zabiegi te polegają na stopniowym nagrzewaniu z przystankami w temperaturach: 330, 550 i 980oC, dogrzewanie do temperatury lutowania 1050oC, wygrzewaniu w czasie 20 min,
a następnie powolnym podchładzaniu kół z przystankami w tem-

Rys. 8. Złącze stali duplex lutowane próżniowo stopem BVAu-4, x150; traw.
Mi16Fe
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Tablica VI. Zawartość ferrytu i własności mechaniczne stali duplex po końcowej obróbce cieplnej
Zaw. ferrytu
Wsad

Własności mechaniczne

%

HB

KU2 J
KCU2 J/cm2

Rm
MPa

R0,2
MPa

A5
%

I

53,0 ± 2,1

265 - 269

43; 57; 72
54; 71; 90

777 - 781

603 - 627

32,1 - 39,9

II

48,4 ± 1,5

242 - 259

41; 44; 68
51; 55; 85

774 - 779

622 - 638

32,4 - 35,3

Rys. 9. Eutektyczna struktura lutu w środkowej części złącza ze stali duplex,
x 250; traw. Mi16Fe

dużym stopniem czystości. Mikrostrukturę złącza próbnego ze
stali duplex, lutowanego próżniowo za pomocą stopu BVAu-4,
pokazano na rysunkach 8, 9. Środkowa część złącza o grubości
ok. 130 µm wykazuje strukturę eutektyczną. Pomiędzy rdzeniem
eutektycznym a materiałem rodzimym, występuje strefa dyfuzyjna

Wnioski
• Do wytwarzania kół wirnika turbosprężarki z pozytywnym
skutkiem zastosowano technologię próżniowego lutowania
elementów ze stali X2CrMnNiMoN 26 5 4 za pomocą stopu
BU AU-4.
• Zapewnienie udarności KV 40 J stali X2CrMnNiMoN 26 5 4
wymaga w trakcie zabiegów cieplnych stosowania możliwie
szybkiego grzania i chłodzenia w krytycznych zakresach
temperaturowych: 300–500°C, ze względu na rozpad spinodalny ferrytu i 600–900oC, ze względu na proces wydzieleniowy faz międzymetalicznych.

o grubości dochodzącej do 50 µm, w której uległy częściowemu
rozpuszczeniu ziarna ferrytu i w wyraźnie mniejszym stopniu ziarna
austenitu. Zastosowane podczas lutowania powolne chłodzenie
w zakresie temperatur 1050–900oC zapewniło dyfuzję pierwiastków stopowych z materiału rodzimego do lutu, co jest warunkiem
niezbędnym dla uzyskania złącza o wysokiej wytrzymałości, zbliżonej do materiału rodzimego. Szybkie chłodzenie zlutowanych kół
wirnikowych od temperatury 900oC w strumieniu gazu obojętnego
o ciśnieniu 2 MPa, doprowadzonego do pieca próżniowego, okazało się skutecznym sposobem, aby uniknąć wydzielenia się fazy V
w ferrycie międzymetalicznym oraz wywołania tzw. kruchości 475.
Po zakończeniu procesu lutowania próżniowego i przeprowadzeniu
obróbki cieplnej końcowej, w ziarnach ferrytu pozostają wcześniej
utworzone granice mozaiki (rys. 4), prawdopodobnie odpowiedzialne za obniżenie udarności stali. Właściwości wytrzymałościowe
i udarność (tabl. VI), określone na próbkach świadkach wykazały,
że materiał kół wirnikowych po operacji lutowania próżniowego
i obróbce cieplnej końcowej spełnia wymagania normy DIN 1.4467
określone dla stali X2CrMnNiMoN 26 5 4:
(R0,2 t 590 MPa, Rm t 750 MPa, ISO-V t 40 J, HB t 209).

• Spośród zbadanych wariantów zabiegów i operacji cieplnych jakie mogą być zastosowane w procesie wytwarzania kół wirnikowych ze stali X2CrMnNiMoN 26 5 4 z wykorzystaniem technologii lutowania próżniowego za najkorzystniejszy należy uznać wariant, który obejmuje: obróbkę
cieplną wstępną polegającą na wyżarzaniu odprężającym
odkuwek w temperaturze 550°C, przyśpieszone chłodzenie
po zakończeniu operacji lutowania próżniowego od temperatury 900°C, obróbkę cieplną końcową polegającą na
starzeniu stali w temperaturze 530°C z następnym przyśpieszonym chłodzeniem na powietrzu.
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Lukas Schwarz

Piece przelotowe do lutowania
wysokotemperaturowego
w atmosferze ochronnej
Continuous belt furnace for high temperature
blanket soldering
Streszczenie

Abstract

Do oceny korzyści wynikających z procesu lutowania wysokotemperaturowego w piecach przelotowych należy brać pod
uwagę całą problematykę związaną z tym sposobem spajania.
Jednym z niedocenianych parametrów wpływających na koszty
procesu jest rodzaj stosowanego gazu ochronnego. W artykule
przedstawiono właściwości gazów ochronnych i możliwości ich
zastosowania w różnych typach pieców przelotowych. W ten sposób możliwe będzie wyciągnięcie istotnych wniosków o kosztach
przedsięwzięcia w zależności od rodzaju materiału łączonych
elementów, gatunku lutu, zastosowanego pieca i technologii lutowania oraz rodzaju zastosowanego gazu ochronnego.

It is necessary to consider all problems regarding this bonding kind in order to evaluate advantages resulting from high
temperature soldering in continuous belt furnace . One of the
underestimated parameters influencing process costs is kind of
the used shielding gas. We will present in our work properties of
shielding gasses and possibilities of their application in various
types of continuous belt furnaces. This should allow for drawing
important conclusions with regard to the whole enterprise costs
depending on kind of bonded materials, solder quality, application of furnace and soldering technology as well as shielding
gas kind.

Wstęp
Pod pojęciem lutowanie wysokotemperaturowe rozumiemy
proces lutowania, w którym zastosowanie znajdują luty o temperaturze topnienia powyżej 900°C. Metoda ta przyjęła się szczególnie
w procesie masowego lutowania beztopnikowego elementów na
taśmie pieca przelotowego, pozwala na równoczesne wykonywanie
wielu połączeń na jednym lutowanym elemencie. Często też łączone
części mogą zostać umieszczone na taśmie pieca bez specjalnego oprzyrządowania, co gwarantuje dużą elastyczność procesu.
Wahania temperatury na przekroju poprzecznym taśmy są bardzo
małe, dzięki czemu wszystkie lutowane części są równomiernie podgrzewane i w przybliżeniu występuje w nich powtarzalny gradient
temperatury. Istnieje ponadto możliwość przeprowadzenia obróbki
cieplnej elementu po procesie lutowania. Opuszczające piec łączone elementy po procesie lutowania mają błyszczącą powierzchnię
i mogą bez dodatkowej obróbki być dalej przetwarzane.

Podstawy
lutowania wysokotemperaturowego
Podstawą otrzymania dobrego połączenia jest prawidłowa,
z punktu widzenia procesu lutowania, konstrukcja elementu, właściwy dla łączonych materiałów oraz wymogów wytrzymałościowych i odporności chemicznej dobór lutu, a ponadto optymalne dla

Dipl. inż. Lukas Schwarz – MAHLER GmbH.

lutowania na taśmie parametry tj. czas i temperatura lutowania oraz
w końcu właściwie dobrany gaz ochronny.
Prawidłowa, z punktu widzenia procesu lutowania, konstrukcja
elementu ma zapewnić w szczególności uzyskanie odpowiednich
wymiarów szczeliny lutowniczej. W przypadku szczeliny o wymiarach s < 0,1 mm lut zostanie do niej wciągnięty przez siły
kapilarne.
W procesie lutowania wysokotemperaturowego stali zastosowanie znajdują głównie luty na bazie miedzi i niklu. Te ostatnie
odznaczają się dużą wytrzymałością w temperaturach podwyższonych i pokojowej oraz dużą odpornością na utlenianie
i korozję.
Podczas ustalania parametrów procesu należy uwzględnić
stopień zapełnienia taśmy, czas lutowania i występujący gradient
temperatury. Prędkość nagrzewania i czas przebywania elementu
w temperaturze lutowania są w przypadku pieca przelotowego
ustalane prędkością przesuwu taśmy. Element lutowany powinien
przed upływem czasu lutowania zostać na wskroś nagrzany, ponieważ w innym przypadku roztopiony lut będzie najpierw zwilżać obszary o wyższej temperaturze. W przypadku elementów o znacznie
zróżnicowanej grubości ścianek należy przewidzieć zastosowanie
przystanku poniżej temperatury solidus zastosowanego lutu.
W takim przypadku piec musi mieć specjalnie sterowane strefy nagrzewania. Czas lutowania musi z jednej strony być wystarczająco
długi, żeby lut mógł wypełnić szczelinę, ale nie zbyt długi, aby nie
doprowadzić do rozrostu ziaren. Dobrana temperatura lutowania
nie powinna być zbyt wysoka, ponieważ istnieje niebezpieczeństwo, że lut się rozpłynie.
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Kryteria doboru
atmosfery ochronnej

Zauważyć można, np. nikiel w atmosferze o stosunku ciśnienia
cząstkowego nie będzie ulegał utlenianiu nawet w podwyższonej
temperaturze.

Zwilżanie powierzchni łączonych elementów jest tylko wówczas możliwe, gdy są one czyste i wolne od warstwy tlenków. Podczas lutowania miękkiego ma miejsce usuwanie utlenionej warstwy
przez topnik, który usuwa ją w wyniku zachodzących procesów
chemicznych. Ponieważ topniki z reguły wykazują oddziaływanie
korozyjne ich pozostałości należy dokładnie usunąć po zakończonym procesie lutowania. W procesie lutowania wysokotemperaturowego topnik zostaje zastąpiony gazem redukującym względnie
mieszanką gazową.
Do redukcji tlenków z lutowanych powierzchni metalowych doskonale nadaje się wodór i tlenek węgla. Na powierzchni stali mogą
przykładowo zachodzić wówczas następujące reakcje:
FeO + CO

l

Fe + CO2

(1)

FeO + H2

l

Fe + H2O

(2)

Cr2O3 +3 H2

l

2 Cr + 3 H2O

(3)

Fakt czy powierzchnia metalu będzie utleniana, czy redukowana zależy od temperatury, stałej równowagi reakcji i ciśnienia
cząstkowego występujących związków gazowych. Na wykresie
Ellinghama–Richardsona przedstawiono krzywe równowagi reakcji
różnych metali z wodorem w zależności od temperatury i stosunku
ciśnienia cząstkowego pary wodnej do wodoru (rys. 1).

pH2O/ pH2 < 1

(4)

Przeciwnie, tlenek chromu może zostać zredukowany w temperaturze ponad 900°C tylko w atmosferze ochronnej ze znacznie
mniejszą zawartością pary wodnej:
pH2O/ pH2 < 10-4

(5)

Dlatego podczas lutowania wysokotemperaturowego trudno
redukujących się metali takich jak chrom dopuszczalna jest obecność gazów utleniających takich jak para wodna lub tlen jedynie
w szczątkowych stężeniach.
Jakość atmosfery ochronnej określa często jej punkt rosy,
przy czym punkt rosy jest zdefiniowany jako temperatura, w której zawarta w gazie para wodna rozpoczyna kondensację. Na przykład przy stosunku ciśnienia cząsteczkowego równego pH2O/pH2
= 10-5 punkt rosy wynosi -40°C.

Atmosfery ochronne
stosowane w piecach przelotowych
Stosowane w lutowaniu wysokotemperaturowym mieszanki
gazów azotu i wodoru pozwalają dzięki ich niskiemu punktowi rosy
na lutowanie stali chromowo-niklowych:
Wodór ma najsilniejsze działanie redukujące. Jest on sprężony
i z reguły pobierany ze zbiorników, dostarczany w stanie ciekłym
lub w stanie gazowym z zestawów butli.
Gaz formujący jest mieszaniną wodoru i azotu i może być stosowany w piecach przelotowych, zależnie od wymagań, w dowolnych proporcjach. Wymienione gazy pobierane są z reguły również
ze zbiorników (dostarczane w stanie ciekłym) lub z zestawów butli
(dostarczane w stanie gazowym), mieszane i wprowadzane do
pieca przelotowego. Punkt rosy takich mieszanek występuje w zakresie temperatur od -40 do -60°C. Należy zwrócić uwagę na fakt,
że w wysokiej temperaturze azot może w strefie nagrzewania tworzyć azotki chromu i przez to wpłynąć negatywnie na odporność
korozyjną materiału. Mieszanka gazów N2/H2 w proporcji 80/20
jest przykładowo często stosowana w procesie lutowania wierteł
z płytkami z węglików spiekanych.
Gaz z rozkładu amoniaku otrzymywany jest w procesie endotermicznego rozszczepiania katalitycznego z gazowego amoniaku przy temperaturze około 900°C w osobnym specjalistycznym urządzeniu i składa się w 75% z wodoru i w 25% z azotu
z punktem rosy, zależnie od jakości amoniaku, do -48°C. W razie
potrzeby można ten punkt jeszcze obniżyć stosując proces osuszania gazu.

Temperatura °C

Rys. 1. Krzywe równowagi tworzenia tlenków w mieszaninie wodoru i pary
wodnej
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Gazy egzo- i endotermiczne otrzymywane są w procesie częściowego spalania gazów palnych takich jak gaz ziemny, propan
czy butan (LPG).Tworząca się mieszanka gazowa składa się z wodoru, tlenku węgla, azotu, dwutlenku węgla i pary wodnej. Udział

poszczególnych gazów wynika ze stosunku ilości gazu do powietrza. Z 1 m3 gazu ziemnego można wytworzyć około 6 m3 gazu egzotermicznego lub 5 m3 gazu endotermicznego. Gaz egzotermiczny
z punktem rosy w temperaturze około +35°C jest stosunkowo
wilgotnym gazem i nadaje się dlatego do lutowania niestopowych
i niskostopowych stali. Z powodu dużej zawartości pary wodnej gaz
egzotermiczny może działać odwęglająco, co ze względu na krótkie
czasy lutowania może być tolerowane. W przypadku materiałów
z wysoką zawartością węgla lub długim czasem nagrzewania można zmniejszyć odwęglenie stosując gaz endotermiczny. Poziomem
węgla tej mieszanki gazowej można sterować automatycznie za
pomocą sondy tlenowej i w ten sposób dopasować do zawartości
węgla w łączonym materiale.
Gazy egzo- i endotermiczne mogą być wytwarzane w oddzielnych generatorach albo wewnątrz pieca. Przy wytwarzaniu
wewnątrz pieca przelotowego mieszanka gazowa zostaje rozszczepiona katalitycznie w retorcie umieszczonej w strefie nagrzewania.
Uwolnione ciepło tej reakcji egzotermicznej wykorzystywane jest
do podgrzewania lutowanych elementów. Dodatkowa energia do
podgrzania gazu egzotermicznego jak to ma miejsce przy zastosowaniu oddzielnych generatorów jest w tym przypadku niepotrzebna.

Rys. 2. Orientacyjny koszt gazów ochronnych

Na rysunku 2 podano orientacyjne ceny różnych gazów
ochronnych. Ceny te uwzględniają tylko koszty wytworzenia i odbioru technicznego, należy także uwzględnić koszty amortyzacji
urządzeń do wytwarzania gazu. Najtańszym gazem ochronnym,
jak wynika z analizy rysunku 2, jest gaz egzotermiczny wytworzony
w piecu. Jeżeli, ze względu na rodzaj lutowanego materiału, musi
być zastosowana mieszanka azotu z wodorem należy się liczyć
z wyższymi kosztami procesu w porównaniu z zastosowaniem
gazu egzotermicznego.

Piece przelotowe
z atmosferą ochronną
Taśmowe piece przelotowe są przeciwieństwem systemu
otwartych pieców z atmosferą powietrzną. Wymaganą w piecach do lutowania wysokotemperaturowego atmosferę ochronną
można zapewnić dzięki utrzymywaniu niewielkiego, ale stałego
nadciśnienia gazu ochronnego. Znane są dwa charakterystyczne

rodzaje pieców przelotowych, które różnią się pod względem rodzaju stosowanego gazu ochronnego i z tym związanym zakresem
zastosowania.

Piec z egzotermiczną
osłoną gazową
Do lutowania wyrobów ze stali niestopowych i niskostopowych oraz miedzi stosowane są piece z atmosferą egzotermiczną,
w których atmosfera ochronna może być wytworzona bezpośrednio w piecu z korzystnych ze względu na koszty gazów palnych.
Ponieważ gaz egzotermiczny jest stosunkowo korzystnym gazem
i nie wymaga stosowania mufli (zamkniętej komory nagrzewania)
mogą być wytwarzane ze stosunkowo dużymi przekrojami poprzecznymi i długimi strefami nagrzewania.

Piece muflowe
W przypadku lutowania materiałów z materiałów trudno się
redukujących zawierających powyżej 1,5% chromu należy łączone
elementy podczas nagrzewania do temperatury lutowania oddzielić
od komory pieca poprzez zastosowanie mufli wykonanej z żaroodpornej stali. Poza tym należy liczyć się z faktem, że uwalnianie
zaadsorbowanej przez wykładzinę pieca pary wodnej spowoduje
nieekonomiczne wydłużenie czasu procesu zanim rozpocznie się
właściwe lutowanie. Rozkład gazu ochronnego w poziomym piecu
przelotowym przedstawiono na rysunku 3. Gaz ochronny, w tym
przypadku wodór, jest zasadniczo podawany za strefą nagrzewania
i płynie w stronę otworów wlotowego i wylotowego pieca. Przy
strefowym wprowadzaniu gazu stosuje się czysty wodór i tylko przy
wlocie i wylocie z pieca stosuje się barierę z azotu zapobiegającą
przedostawaniu się powietrza. W ten sposób można zaoszczędzić
od 30 do 50% ilości wodoru. Dalsza możliwość zaoszczędzenia
wodoru zapewnia stosowanie tak zwanych pieców garbowych
(rys. 4). Na skutek dużej różnicy gęstości powietrza i wodoru
ten ostatni będzie utrzymywany tak jakby pod dzwonem. Można
w ten sposób oszczędzić w porównaniu z poziomym piecem
przelotowym około 30% wodoru. Szczególnie w przypadku dużych
pieców przelotowych (ponad 75 mm) należy generalnie wybierać
to rozwiązanie, na ile pozwoli na to wielkość lutowanych elementów. Dalszą zaletą tego rodzaju pieców jest lepsza stabilność słupa

powietrze
air

H2

airpowietrze

Rys. 3. Rozmieszczenie gazu ochronnego w poziomym, muflowym, taśmowym piecu przelotowym

H2
air
powietrze

powietrzeair

Rys. 4. Rozmieszczenie gazu ochronnego w piecu garbowym
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Kierunek przesuwu taĞmy

Rys. 5. Schematyczny widok pieca garbowego do lutowania przewodów rozdzielacza paliwa

gazu w przypadku wahań ciśnienia powietrza spowodowanych na
przykład przez otwarte bramy hal produkcyjnych.
Na rysunku 5 przedstawiono przykładowo piec muflowy do
lutowania wysokotemperaturowego lutem miedzianym w temperaturze 1100°C przewodów rozdzielacza paliwa. Szerokość taśmy
wynosi 600 mm przy świetle ponad taśmą równym 150 mm.
Strefa nagrzewania długości 5000 mm ogrzewana jest otwartymi
palnikami gazowymi, które dla osiągnięcia większej sprawności,
wyposażone są w rekuperatory do podgrzewania używanego
w procesie spalania powietrza. W celu zmniejszenia zużycia gazu

Wnioski
Proces lutowania wysokotemperaturowego w taśmowych
piecach przelotowych sprawdził się w produkcji masowej wyrobów. Znaczącą, nie do zignorowania, pozycję wśród kosztów procesu stanowi koszt gazu ochronnego. Najbardziej ekonomiczne w zastosowaniu są gazy ochronne wytwarzanie
bezpośrednio w piecu ze spalania gazów palnych, nadają się
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ochronnego zamontowano na wlocie i wylocie pieca komórki
fotoelektryczne, które określają wielkość elementów i sterują
stopniem otwarcia drzwi wlotowych i wylotowych. Równocześnie sterują one dopasowaniem ilości wprowadzanego wodoru
do strefy chłodzenia oraz azotu przy wlocie i wylocie z pieca.
Dla skrócenia długości całkowitej pieca wyposażono go w strefę
szybkiego chłodzenia konwekcyjnego z dwoma sterowanymi
częstotliwościowo wentylatorami. Prędkość obrotowa wentylatorów jest w taki sposób sterowana, aby nie zaburzyć słupa gazu
ochronnego w piecu.

jednak tylko do lutowania stali niestopowych i niskostopowych
oraz miedzi.
Do lutowania stali wysokostopowych stosuje się wyłącznie
gazy ochronne z bardzo niskim punktem rosy. W tym przypadku
stosuje się jako gazy ochronne wodór albo mieszanki wodoru
i azotu. Stosowanie w procesie lutowania pieców garbowych
pozwala w wielu przypadkach na znaczne zmniejszenie zużycia
stosunkowo drogiego wodoru
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Andrzej Ambroziak
Wiesław Derlukiewicz

Laboratorium wytwarzania
proszkowych materiałów metalicznych
metodą rozpylania
Laboratory of manufacturing
the powder metallic materials
by the spraying method
Streszczenie

Abstract

Przedstawiono wyposażenie aparaturowe oraz lokalowe nowego laboratorium wytwarzania proszkowych materiałów metalicznych metodą rozpylania strugą gazu obojętnego, powstałego
w Zakładzie Spawalnictwa Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej. Laboratorium wyposażone
jest w wieżę rozpyłową o wysokości ok. 5 m, piec indukcyjny
do topienia wsadu, stanowisko do pomiaru wielkości ziaren oraz
do ich segregacji. W laboratorium możliwe jest wytwarzanie na
skalę nawet półprodukcyjną materiałów proszkowych.

The new apparatus and equipment of a new laboratory of
manufacturing the powder metallic materials by the spraying
method with use of inert gas stream, that was built in Welding
Technology Division In Institute of Production Engineering and
Automation of Wrocław university of Technology. Laboratory
is equipped in 5 m high spraying tower, inductive furnace for
melting the charge, facility for grain size measurement and for
grain segregation. In the laboratory it is possible to manufacture
powder materials even in half-technical scale.

Wstęp
Obecnie nie ma w zasadzie w kraju znaczącego producenta
materiałów proszkowych przeznaczonych do celów spawalniczych, nie ma też urządzeń służących temu celowi. Pomimo tego,
że na polskim rynku dostępne są proszki pochodzenia zagranicznego od różnych producentów w dość dużym asortymencie, jednak
nie zawsze odpowiadają one dokładnie własnościami konkretnym
wymaganiom klientów, a także praktycznie są trudne do zdobycia
w celach badawczych. Ponadto wysokie ceny tych proszków
skutecznie ograniczają ich szersze stosowanie w przemyśle,
zwłaszcza w małych zakładach przemysłowych, a cena nie wynika
z wysokich kosztów ich wytwarzania. Aktualne badania rynku,
wykazują zwiększanie się zapotrzebowania na materiały proszkowe
ze względu na rozwój nowoczesnych technologii plazmowych,
laserowych oraz do modyfikacji powierzchni elementów części
maszyn.

riałów metalicznych metodą rozpylania ciekłych stopów strugą
sprężonego gazu, finansowane ze środków MNiSzW Politechniki
Wrocławskiej oraz Wydziału Mechanicznego [1, 2]. Idea wytwarzania proszków metodą rozpylania polega na stopieniu metalu lub
odpowiedniego stopu metalu, a następnie jego wlaniu poprzez dyszę do wieży rozpyłowej, w której cieknący strumień metalu zostaje
rozpylony strugą gazu obojętnego (azotu, argonu). Laboratorium
o powierzchni ok. 75 m2, składa się z 4 pomieszczeń (rys. 1 a).
Jest to stanowisko rozpylania metali wraz z pracownią przygotowania wsadu, pracownią badań właściwości proszków, pomieszczeniem do segregacji proszków oraz szybu o wysokości ok. 7
m, w którym mieści się wieża rozpyłowa (rys. 1 b). Prace prowadzone na stanowisku topienia i rozpylania są widoczne z pracowni badania proszków poprzez szyby ognioodporne, co umożliwia bezpieczną obserwację procesu topienia i rozpylania, osobom
z zewnątrz, w tym również studentom. W skład wyposażenia laboratorium wchodzą: piec do topienia stopów, instalacja wieży rozpyłowej, urządzenia do separacji ziaren proszków oraz stanowisko do
pomiaru wielkości ziaren.

Pomieszczenia laboratoryjne
W budynku B-9 przy ul. Łukasiewicza 7, w latach 2006/2007
zbudowano laboratorium do wytwarzania proszkowych mate-

Dr hab. inż. Andrzej Ambroziak prof. ndzw. PWr, dr inż.
Wiesław Derlukiewicz – Politechnika Wrocławska.

Piec
Do topienia metali i ich stopów zastosowano urządzenie
indukcyjne z generatorem tranzystorowym, które jest niewielkie
w zakresie wymiarów gabarytowych. Dzięki małym wymiarom
i małej masie blok generatora może być zainstalowany bezpośrednio w miejscu, gdzie odbywa się proces cieplny. W generatorze za-
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a)

b)

Rys. 1. Schemat rozłożenia pomieszczeń laboratorium wytwarzania proszków metalicznych (a) oraz ich układ w szybie (b)

stosowano nowoczesną technologię tranzystorów IGBT i napięciowo zasilany falownik szeregowy z dwukrotnym przekształceniem
energii typu AC/DC/ACHF, charakteryzujący się wysoką sprawnością energetyczną wynoszącą do 93%. Łatwość zamiany części
grzewczej z częścią do topienia powoduje, że to samo urządzenie
będzie można stosować do topienia różnych metali, a stosując
tygle grafitowe również niemetali. Dodatkowy tygiel o pojemności
2 kg z oddzielnym ręcznym mechanizmem uchylania umożliwia to,
że urządzenia te mogą być przydatne do przygotowania próbek do
badań spektralnych, do wykonania odlewów próbnych, małoseryjnych, lub seryjnych lecz małogabarytowych oraz do topienia metali
i ich stopów, w celu rozpylenia w komorze do badań wstępnych
(wysokość ok. 1,5 m). Specyfikacja techniczna stanowiska do
topienia – układ zasilania wraz z zamkniętym układem chłodzenia;
połączenia elektryczne pomiędzy częścią topielną i zasilaczem szynowe, rozłączane na czas opróżniania tygla; rozłączanie połączeń
szynowych za pomocą siłownika pneumatycznego sprzężonego
z układem sterowania wychylania tygla; wychylne tygle za pomocą motoreduktora z płynną regulacją prędkości wychylania;
pojemność tygla 30 kg dla stopów Cu i 15 kg do stopów Fe-Ni;
dodatkowy tygiel o możliwości stopienia ok. 2 kg wsadu, z oddzielnym ręcznym mechanizmem uchylania; komplet zapasowych tygli;
pokrywa na część topielną z króćcem na gazy osłonowe; kontrola
pomiaru temperatury.

Wieża rozpyłowa
Ciekły metal 1 wlany do dyszy rozpylającej 3 zostaje rozpylony strugą sprężonego azotu lub argonu w wieży rozpyłowej 2
(rys. 2). Układ urządzeń odpylających tj. cyklon 4 oraz filtr z wymiennymi wkładami 5 zapewnia oczyszczenie gazu z pozostałości proszku, w rezultacie nie występuje negatywne oddziaływanie
na środowisko. Wieża rozpyłowa składająca się ze zbiornika cylindrycznego zamkniętego od dołu dnem o kącie pochylenia ok.
5 stopni, a od góry pokrywą z aparatem dysz rozpylających, wykonana jest z nierdzewnej stali austenitycznej. W szybie technologicznym wieża ustawiona jest w układzie pionowym w bezpośrednim
sąsiedztwie pod urządzeniem do topienia stopów metali. Integralną
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Rys. 2. Schemat stanowiska do wytwarzania proszków metali metodą
rozpylania strugą gazu

częścią wieży jest cyklon odpylający oraz urządzenie odpylające
zaopatrzone w filtry. Wymiary komory rozpylania ( wysokość ok.
5 m, średnica ok. 2 m) umożliwiają wytwarzanie proszków zarówno na mokro, tzn. rozpylony metal wpada do wody wypełniającej
dolną część zbiornika, jak i na sucho, zależnie od rodzaju rozpylanego stopu.
Laboratorium wyposażone jest także w „małą” wieżę rozpyłową, o wysokości ok. 1,5 m, która służy do wykonywania próbnych
rozpylań metali w ilościach do ok. 2 kg stopu (rys. 3).

Urządzenie do separacji proszków
Podczas rozpylania stopów otrzymuje się proszki o szerokim
zakresie wielkości cząstek od bardzo drobnych ok. mikrometrów do
stosunkowo grubych – kilku milimetrów. W spawalniczych proce-

Rys. 3. Widok komory do próbnych rozpyleń metali

Rys. 4. Widok stanowiska do pomiaru wielkości ziaren

sach technologicznych, w których stosuje się materiały proszkowe,
wymagane są proszki o wąskim zakresie ziarnowym. Przykładowo
do napawania płomieniowego nadają się proszki o wielkości cząstek
20÷71 µm, do napawania plazmowego cząstki 71÷160 µm lub
71÷320 µm zależnie od urządzenia i rodzaju stopu, a do natryskiwania cieplnego cząstki 10÷56 µm zależnie od metody natryskiwania
[3]. Jeszcze inne zakresy ziarnowe i kształty cząstek wymagane są
od proszków przeznaczonych do wytwarzania proszkowych drutów
spawalniczych. Przeznaczeniem urządzenia do separacji proszków
jest rozdzielenie rozpylanego stopu na poszczególne frakcje ziarnowe stosownie do ich przeznaczenia. Urządzenie działa na zasadzie
przesiewania proszku przez zestaw odpowiednich sit o średnicy
400 mm. Urządzenie pracuje w układzie zamkniętym i nie powoduje
negatywnego oddziaływania na środowisko.

Stanowisko do pomiaru
wielkości ziaren

Wnioski
Uruchomione laboratorium stanowi podstawowe zaplecze
aparaturowe do realizacji w przyszłości naukowych projektów
badawczych dla celów rozwoju kadry naukowej jak i projektów
badawczych celowych dla potrzeb przemysłu oraz we współpracy z przemysłem. Umożliwi również dostosowanie poziomu
i zakresu kształcenia do wyzwań stawianych przez nowoczesne gospodarki. Dzięki tej inwestycji wzrosła oferta współpracy Politechniki Wrocławskiej z przemysłem, zwłaszcza
z tym z sektora małej przedsiębiorczości w zakresie wdrażania
innowacyjnych technologii z wykorzystaniem opracowanych
i wytwarzanych materiałów proszkowych. Umożliwi to również
nasycenie niektórych gałęzi gospodarki innowacyjną technologią związaną z uszlachetnianiem powierzchni materiałów
i wytwarzanie części maszyn metodą metalurgii proszków.
Przyczyni się również do polepszania konkurencyjności i atrakcyjności niektórych zakładów. Z przeprowadzonych badań
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Decyzja MEN nr 5323/IB119/2006 „Pracownia proszkowych materiałów metalicznych”.

Na stanowisku tym możliwe jest zbadanie rozkładu wielkości
ziaren wytworzonych proszków.
Stanowisko do pomiaru wielkości ziaren (rys. 4) składa się z:
• wytrząsarki sitowej z automatycznym wykrywaniem i regulacją
amplitudy, wyposażonej w komplet sit o średnicy 200 mm,
• wagi precyzyjnej w zakresie do 4000 g, podziałka odczytowa
0,01 g,
• komputera typu laptop wraz z oprogramowaniem dla Microsoft
Windows do automatycznego oszacowywania rezultatów procesu przesiewania, połączonego z wagą.

wynika, że wiele firm wykazuje zapotrzebowanie na przeprowadzenie i opracowanie wyników badań wykorzystując takie
urządzenia.
Uruchomiona instalacja będzie stosowana nie tylko w celach badawczych, ale także przemysłowych. Jest to jedno z nielicznych w Polsce funkcjonujące stanowisko do wytwarzania
proszków metali przeznaczonych do celów spawalniczych
(napawania gazowego, plazmowego, natryskiwania płomieniowego, plazmowego, HVOF, napawania laserowego, lutowania)
oraz przydatnych do metalurgii proszków.
Inwestycja ta będzie służyła pracom rozwojowym, dotyczących wytwarzania nowych materiałów w postaci proszków
i umożliwi prowadzenia badań naukowych nad:
• natryskiwaniem cieplnym i napawaniem warstw (gazowe,
plazmowe, laserowe),
• rozwojem drutów z rdzeniem proszkowym,
• wytwarzaniem materiałów o strukturze amorficznej,
• nowoczesnymi spoiwami do lutowania.

[2]

[3]

Decyzja MNiSzW nr 119/09/E-366/S?2006-3 „Instalacja do wytwarzania proszkowych materiałów metalicznych metodą rozpylania ciekłych stopów strugą sprężonego gazu”.
Praca zbiorowa: „Poradnik Spawalnictwa”, WNT, Warszawa, 1983.
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Porównanie technik klejenia i lutowania
węglików spiekanych
Comparison of gluing and brazing
of sintered carbides
Streszczenie

Abstract

W artykule porównano techniki spajania – klejenie i lutowanie,
w aspekcie zastosowań w przemyśle narzędziowym. Zwrócono
uwagę na zjawiska odpowiedzialne za powstawanie połączeń.
Przedstawiono problemy występujące przy wykonywaniu połączeń klejowych i lutowanych oraz ich podstawowe wady i zalety.
Omówiono zagadnienie zwilżalności powierzchni węglików spiekanych i jej wpływ na właściwości złączy. Zamieszczono wyniki
badań wytrzymałości na ścinanie połączeń klejowych i lutowanych, w tym również połączeń ze spoiną klejową (lutowiną) o budowie kompozytowej. Scharakteryzowano wpływ przygotowania
powierzchni węglików spiekanych oraz udział wypełniaczy na
właściwości połączeń węglików spiekanych ze stalą.

Bonding techniques – gluing and brazing, in tools industry
are compared in this paper. Attention was paid on the phenomena responsible for joint formation of sintered carbides with steel.
Problems occurring in joining processes and its fundamental
advantages and disadvantages were presented. Wettability of
sintered carbides surface and its influence on joint properties
were discussed. Results of shear strength tests of joints are
presented including composite structure adhesive-bonded and
brazed joint. Effect of sintered carbides surface preparation and
fillers fraction on the glue and solder joints properties of sintered
carbides with steel were characterized.

Wstęp
Trudności występujące przy łączeniu węglików spiekanych ze
stalą wynikają z ich zróżnicowanych właściwości fizycznych i mechanicznych [1, 2]. Na korpusy narzędzi najczęściej stosowane są
stale charakteryzujące się wysoką granicą plastyczności i wytrzymałością na rozciąganie (w granicach 700–1000 MPa). Warunek
ten spełniają stale węglowe konstrukcyjne oraz stale stopowe do
ulepszania cieplnego o zawartości węgla od 0,45 do 0,7% wag.
Spośród częściej używanych należy wymienić stale węglowe konstrukcyjne gat. C45 i C55 (wg PN-EN 10083-1) oraz w przypadku
większych wymagań wytrzymałościowych, stale stopowe do ulepszania cieplnego gat. 35 HGS, 40 H i 40 HM [3]. Węgliki spiekane
charakteryzują się prawie 3- krotnie mniejszym współczynnikiem
rozszerzalności liniowej (D = 4,5÷7 10-61/K) i zwykle 2- krotnie
większą przewodnością cieplną właściwą (O = 80÷100 W/mK)
w porównaniu ze stalami węglowymi konstrukcyjnymi i stopowymi (D = 11÷14 10-6 1/K, O = 35÷55 W/mK) [4]. Różnice te
powodują powstawanie podczas chłodzenia połączenia lutowanego niekorzystnych naprężeń rozciągających, które mogą doprowadzić do odkształceń w stali i/lub pęknięć w węglikach spiekanych.

Dr hab. inż. Zbigniew Mirski, mgr inż. Tomasz Piwowarczyk
– Politechnika Wrocławska.
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Metody spajania węglików
spiekanych ze stalą
Spajanie węglików spiekanych ze stalą w produkcji narzędzi
odbywa się przede wszystkim za pomocą lutowania twardego
i wysokotemperaturowego, rzadziej za pomocą klejenia, lutozgrzewania, zgrzewania oporowego, dyfuzyjnego i tarciowego czy
spawania (rys. 1) [1÷3]. Lutowanie miękkie jest sporadycznie stosowane do łączenia węglików spiekanych ze względu na niewielkie
siły adhezji i wynikające stąd mniejsze własności mechaniczne
połączeń. Wytrzymałość na rozciąganie lutów miękkich nie przekracza zwykle 60 MPa [5]. Zwilżalność lutem miękkim węglików
spiekanych jest ograniczona, więc w celu jej poprawienia kształtki

Rys. 1. Przykłady narzędzi z lutowanymi węglikami spiekanymi do pracy
w przemyśle wydobywczym miedzi: a – koronka krzyżowa o średnicy 45 mm, b – raczek
do wiercenia otworów
o średnicy 38 mm

można pokrywać galwanicznie powłokami z miedzi, srebra, niklu
czy kobaltu, choć nie zawsze jest możliwość uzyskania zadowalającej przyczepności powłoki. Lutowanie twarde przez nagrzewanie
indukcyjne oraz lutowanie wysokotemperaturowe w próżni są najczęściej stosowanymi procesami termicznego łączenia węglików
spiekanych ze stalą, ze względu na oferowaną jakość połączenia
i jego cechy eksploatacyjne. Lutowina powstająca w wyniku
stopienia spoiwa i oddziaływania zjawisk dyfuzyjnych, powinna
charakteryzować się odpowiednią grubością i plastycznością, aby
ograniczyć niekorzystne zjawiska występujące podczas studzenia
złącza. Przez modyfikację jej składu chemicznego można uzyskać
łatwiejsze zwilżanie powierzchni, obniżenie temperatury topnienia
i lepsze własności mechaniczne połączeń lutowanych [1].
Mimo opracowania wielu metod zgrzewania węglików spiekanych ze stalą, także ta metoda łączenia tych grup materiałów
nie znajduje powszechnego zastosowania. Oprócz czynników
ekonomicznych trudności łączenia wynikają głównie z dużych gradientów temperatur, konieczności stosowania nacisków na kształtki
węglikowe, a także możliwości wystąpienia kruchych faz międzymetalicznych. Lutozgrzewanie pozwala na łączenie węglików spiekanych ze stalą, jednak również jest problematyczne, ze względu na
silne lokalne przegrzewanie węglików spiekanych i towarzyszący
temu zjawisku znaczny docisk elektrod. Jest to przyczyną niekorzystnego zmniejszenia szerokości szczeliny lutowniczej i zwiększonej skłonności do pękania kształtek węglikowych.
Dyskusyjną kwestią jest spawanie węglików spiekanych ze
stalą. Znane są patenty potwierdzające taką możliwość, jednak
w wyniku oddziaływania wysokich temperatur powstają twarde
i kruche fazy międzymetaliczne na granicy połączenia [6]. Wykazują one zwiększone tendencje do pękania pod wpływem lokalnych naprężeń termicznych powstałych na skutek zróżnicowanych
współczynników rozszerzalności liniowej węglików spiekanych
i stali. Możliwość spawania tej pary materiałów wymaga stosowania szeregu zabiegów przygotowawczych, polegających np. na
napawaniu na kształtki węglikowe warstw o dużej zawartości niklu
lub wprowadzeniu kompensujących przekładek niklowych.

Klejenie jako alternatywa
konwencjonalnych metod łączenia
Szeroko stosowane metody spajania węglików spiekanych, takie jak lutowanie twarde i wysokotemperaturowe, wykazują często
niekorzystne oddziaływanie wysokiej temperatury, co prowadzi do
uzyskania połączeń o niezadowalającej jakości [1]. Aby tego uniknąć, zastosowano klejenie wykazujące wiele zalet, niezbędnych
przy łączeniu materiałów różnoimiennych. Elastyczna warstwa
kleju pozwala na całkowite wyeliminowanie problemu naprężeń
skurczowych powstających podczas studzenia złączy lutowanych
oraz naprężeń eksploatacyjnych. Wdrożenie techniki klejenia do
łączenia tych grup materiałów pozwala również na zredukowanie
problemu zwilżalności węglików, a otrzymane złącza obciążone są
równomiernie, bez strefy wpływu ciepła. Dodatkowo klej uszczelnia
połączenie oraz chroni przed wnikaniem wilgoci i powstawaniem
korozji elektrochemicznej.
Podstawowymi czynnikami ograniczającymi stosowanie klejenia w produkcji narzędzi są: stosunkowo niewielka wytrzymałość
na ścinanie połączeń, zwykle nie przekraczająca 40 MPa oraz brak
odporności na wysokie temperatury. Dynamiczny rozwój techniki

Rys. 2. Konstrukcja gniazd przygotowanych do klejenia: a – zatrzask za
ostrzem, b – jaskółczy ogon

klejenia w ostatnich latach spowodował znaczny wzrost parametrów wytrzymałościowych materiałów klejowych, które dodatkowo
można zwiększyć stosując kleje o budowie kompozytowej, składające się z osnowy (matrycy), kleju właściwego i wypełniacza
– fazy obcej w postaci: cząstek, włókien i siatek [4]. Bardzo istotne
znaczenie ma odpowiednia konstrukcja złączy, które powinny być
projektowane przede wszystkim jako zakładkowe, eliminując przez
to niekorzystne obciążenia oddzierające i rozszczepiające. Zaleca
się, aby powierzchnia klejenia była możliwie największa, a dodatkowo stosuje się odpowiednie rozwiązania gniazd zabezpieczające
kształtki przed działaniem sił rozciągających np. tzw. zatrzask za
ostrzem (rys. 2 a) lub jaskółczy ogon (rys. 2 b). Z uwagi na ograniczoną wytrzymałość mechaniczną połączeń ewentualne wdrożenia techniki klejenia dotyczą jedynie wybranych grup narzędzi,
pracujących przy niższych parametrach skrawania – mniejszym
posuwie, niewielkiej grubości warstwy skrawanej i małej prędkości
obrotowej. Problem odporności klejów na wysokie temperatury
został już częściowo rozwiązany. Znane są nowoczesne materiały
o bardzo dobrych zdolnościach klejących odporne na temperatury
w zakresie 300÷400oC, a nawet uszczelniacze i kleje wytrzymujące zakres temperatur do 1200oC [4, 7].
Dowodem racjonalności wprowadzenia techniki klejenia do
łączenia węglików spiekanych ze stalą w przemyśle narzędziowym
są liczne rozwiązania, które znalazły już zastosowanie w praktyce. Przykładem mogą być wiertnicze koronki krzyżowe łączone
2- składnikowym klejem na bazie żywicy metakrylowej [6]. Spoiwem tym (Agomet F330) klei się również skrobaki węglikowe do
czyszczenia taśm przenośników transportujących (rys. 3 a) oraz
ślizgi transportowe (rys. 3 b). Wklejano tu duże płytki z węglików

Rys. 3. Skrobaki węglikowe a – do czyszczenia taśm przenośników transportujących oraz b – ślizgi transportowe, klej Agomet F330
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spiekanych, których wymiary wynosiły 2,3 x 16,4 x 120 mm. Klejono także płytki węglikowe w narzędziach do obróbki plastycznej
klejem na bazie kauczuku i żywicy fenolowej oraz w 12- segmentowej pile tarczowej klejem opartym na żywicy epoksydowej [8].
Innym praktycznym zastosowaniem są ostrza w postaci płytek
węglikowych osadzane metodą klejenia w korpusach rozwiertaków
i gwintowników oraz frezach ślimakowych przy użyciu specjalnych
klejów termoutwardzalnych [9].

Zjawiska fizykochemiczne
zachodzące w procesach klejenia
i lutowania
Połączenia klejowe powstają w wyniku oddziaływania sił adhezji
i kohezji. Adhezja jest zjawiskiem powierzchniowego wiązania się
warstw wierzchnich dwóch ciał, zazwyczaj cieczy i ciała stałego.
Wyodrębnia się podział adhezji na właściwą i mechaniczną. Istnieje
wiele teorii próbujących wyjaśnić zjawisko adhezji właściwej, a także określić warunki, w jakich można uzyskać dużą wytrzymałość
złączy adhezyjnych. Podstawowa teoria oddziaływań cząsteczkowych (zwana teorią fizycznochemiczną) uznaje zjawisko adhezji
jako rezultat oddziaływania sił międzycząsteczkowych (van der
Wallsa, dyspersyjnych, dipolowych czy indukcyjnych) występujących między cząsteczkami kleju i łączonych materiałów w zakresie
do 1 µm [10, 11].
W przypadku adhezji mechanicznej, którą sformułował Mc
Bain [12], o wytrzymałości złącza decyduje wytrzymałość kleju
lub łączonych materiałów, a nie zjawiska zachodzące na granicy
obu tych faz. Klej o małej lepkości, penetruje nierówności powierzchni zakotwiczając się mocno w wgłębieniach materiału
mającego chropowatą powierzchnię. Stopień penetracji zależy
głównie od lepkości kleju, temperatury, ciśnienia, czasu wnikania,
a także od przekroju i głębokości wgłębień [11]. Kleje o dużej
lepkości, np. w postaci pasty, nie wykazują zdolności zarówno do
zwilżania, jak i rozpływania się na powierzchni klejonej, co prowadzi do obniżenia wytrzymałości połączeń w wyniku niedokładnego wniknięcia masy klejowej w nierówności. Zjawisko kohezji
występuje dzięki działaniu sił spójności między cząsteczkami tego
samego materiału, w tym przypadku kleju. Wskazane jest, aby siły
adhezji i kohezji miały zbliżone wartości, aby uniknąć w połączeniu
klejowym wyraźnie najsłabszego ogniwa. Znane są przykłady materiałów o właściwościach klejących jak: smoła, wosk i kalafonia,
które dobrze zwilżają powierzchnie łączone, ale ich kohezja jest
mała, przez co wytrzymałość mechaniczna takich połączeń jest
również niewielka.
Podobnie jak w technice lutowania również w klejeniu duże
znaczenie ma zwilżalność powierzchni materiałów łączonych.
Pomiary kąta zwilżania są bardzo skuteczną metodą jakościowej
oceny przygotowania powierzchni elementów łączonych do procesu klejenia [13]. Na ich podstawie można dodatkowo obliczyć
wybrane wielkości termodynamiczne jak np. pracę adhezji. Dobra
zwilżalność w klejeniu występuje, gdy kąt zwilżania, określany
między styczną do zarysu kropli kleju a podłożem klejonym, wynosi poniżej 30o [10, 13]. Jak wykazały badania zwilżalności powierzchni węglików spiekanych, wybierając odpowiednią metodę
przygotowania powierzchni można, w zależności od stosowanego
kleju (cieczy) oraz czasu pomiaru, zmniejszyć wartość kąta zwilża-
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Rys. 4. Zwilżalność lutem L-CuNiB fazy węglikowej D (WC) i E (Co-W-C)

nia nawet o ponad 60% i 10-krotnie zwiększyć rozpływność [13].
Spośród zjawisk fizykochemicznych, zachodzących na granicy
materiał–spoiwo w procesach lutowania twardego i wysokotemperaturowego największe znaczenie ma dyfuzja oraz inne zjawiska
powierzchniowe – zwilżalność, rozpływność i kapilarność. Dyfuzja
jest aktywowanym termicznie procesem rozprzestrzeniania się
atomów w wyniku braku równowagi energetycznej w materiałach.
Pod wpływem gradientu temperatur ruch atomów, jonów czy też
defektów sieci przebiega intensywniej w wyższych temperaturach.
Mechanizmy procesów dyfuzyjnych są różnorodne, a ich intensywność zależy od wielu czynników.
Pomiary zwilżalności, których miarą jest najczęściej kąt zwilżania ș i wyznaczane na jego podstawie wielkości termodynamiczne,
jak np. napięcie powierzchniowe są jednym z najistotniejszych
kryterium oceny właściwości lutów. W przypadku węglików spiekanych zwilżalność jest wypadkową zwilżalności poszczególnych
faz stanowiących strukturę tych materiałów. Najkorzystniejsze
właściwości z punktu widzenia lutowania ma faza kobaltowa
E (Co-W-C). Wykazuje ona większą aktywność powierzchniową
od czystego węglika wolframu WC, co prowadzi do obniżenia sił
napięcia powierzchniowego (rys. 4) [1]. Dla lutu L-CuNiB (0,05%
B, 5% Ni, reszta Cu, w % wag.), w temperaturze lutowania 1120°C,
kąt zwilżania dla fazy kobaltowej wynosił 6°, natomiast dla fazy węglikowej 125°. Gdyby kształtki z węglików spiekanych nie zawierały
kobaltowej fazy wiążącej, ich zwilżalność, a tym samym lutowność
byłaby jeszcze bardziej problematyczna.
Ze zwilżalnością ściśle związana jest rozpływność zależna
od właściwości fizykochemicznych lutu i podłoża oraz wielkości
sił adhezji na granicy łączenia. Jest to zdolność pokrywania możliwie największego obszaru materiału lutowanego przez ciekły lut.
Wynika z tego jednoznacznie, że na rozpływność mają również
wpływ właściwości powierzchniowe elementów łączonych jak
np. chropowatość powierzchni czy ukierunkowanie nierówności [1]. Kapilarność w technice lutowania jest to samoczynne wypełnianie przez ciekły lut szczelin, wynikające z różnicy w ciśnieniu
powstającym wewnątrz szczeliny, a ciśnieniem otoczenia. Zależy
ona od napięcia powierzchniowego, lepkości i gęstości lutu oraz
kąta zwilżania ścianek szczeliny, a przede wszystkim jej szerokości. Największe ciśnienie kapilarne występuje dla szczelin poniżej
0,05 mm, wtedy jednak ich zdolność wypełnienia lutem jest
ograniczona. Z punktu widzenia kapilarności zaleca się stosowanie szczelin lutowniczych 0,05÷0,2 mm, gdyż większość lutów
traci właściwości kapilarne przy szerokości szczeliny powyżej
0,3 mm [1].

Rola szczeliny klejowej
i lutowniczej w łączeniu materiałów
różnoimiennych
Duże znaczenie w inżynierii złączy spajanych ma dobór
szczeliny. Szerokość szczeliny klejowej i lutowniczej jest jednym z podstawowych parametrów wpływających na własności
mechaniczne połączeń. W klejeniu, podobnie jak przy lutowaniu,
szerokość szczeliny między łączonymi elementami odgrywa
znaczącą rolę. Ma ona w wielu przypadkach decydujący wpływ
na wytrzymałość połączeń klejowych. Dla uzyskania dobrych
właściwości złącza należy zadbać, aby grubość kleju mieściła
się w odpowiednio wąskich granicach. Nie powinna być zbyt
duża, aby nie powodować wad, jak np. brak wypełnień czy
pęcherzyki powietrza, znacznie obniżających wytrzymałość mechaniczną połączeń. Zazwyczaj producenci klejów w kartach
technologicznych podają wymiary optymalnej szczeliny dla
wybranych materiałów łączonych. W niektórych przypadkach
w celu sprecyzowania tych danych warto we własnym zakresie wykonać odpowiednie badania wytrzymałościowe dla
kilku wartości szczelin i wybrać optymalną. Połączenia klejowe
obciążone na ścinanie lub równomiernie odrywane uzyskują
maksymalną wytrzymałość przy najcieńszych spoinach [10].
W połączeniach obciążonych na ścinanie optymalna grubość spoin klejowych jest najczęściej w przedziale 0,03÷0,25 mm [14].
Wpływ szerokości szczeliny na wytrzymałość na ścinanie złączy
uzyskanych przy użyciu kleju Agomet F330 pokazano na rysunku 5. Klejono płytki węglikowe gat. B2 (wg PN-88/H-89500)
o powierzchni S = 240 mm2 ze stalą C45.

Rys. 5. Wpływ szerokości szczeliny klejowej na wytrzymałość na ścinanie
złączy: węgliki spiekane B2 – stal C45, klej Agomet F330

W przypadku lutowania metali z niemetalami szczelina lutownicza ma często decydujące znaczenie dla uzyskania funkcjonalnego połączenia. Sterowanie szerokością szczeliny lutowniczej
powinno być poprzedzone poznaniem zjawisk fizykochemicznych
występujących podczas spajania materiałów różnoimiennych.
Lutowina powinna być plastyczna i o takiej szerokości, aby przejąć
zarówno naprężenia skurczowe powstające podczas studzenia,
jak i naprężenia eksploatacyjne. W przypadku nadmiernego docisku w niektórych miejscach dochodzi do utworzenia szczeliny
minimalnej, będącej obszarem o zwiększonej koncentracji naprężeń oraz źródłem pęknięć węglików. Zaleca się, aby szerokość
szczeliny przy łączeniu węglików spiekanych ze stalą wynosiła
minimum 0,2÷0,3 mm (dla silnie obciążonych połączeń nawet

0,5÷0,6 mm) [1, 3]. Należy się także liczyć z tym, że przy stosowaniu szerokich szczelin, następuje utrata właściwości kapilarnych
lutu i pojawiają się trudności z ich wypełnieniem [1]. Dodatkowo
dla szczelin niekapilarnych, powyżej 0,35 mm, następuje spadek
wytrzymałości na ścinanie, a w lutowinie występują wady wynikające z nadmiernego skurczu lutu.
Większe znaczenie dla uzyskania poprawnego połączenia ma
szczelina lutownicza. Podczas studzenia złącza z temperatur lutowania twardego czy też wysokotemperaturowego (powyżej 900°C)
szeroka lutowina o dużej plastyczności powinna doprowadzić do
kompensacji naprężeń skurczowych. Klejenie w temperaturze otoczenia, lub nawet w temperaturach podwyższonych (poniżej 200°C
dla klejów termoplastycznych) nie stwarza niebezpieczeństwa
odkształceń i pęknięć w węglikach spiekanych. Dopiero temperatury pracy powyżej 300÷400°C mogą okazać się niebezpieczne
dla złączy klejowych. Wtedy wskazane jest poszerzenie szczeliny
i wprowadzenie wypełniaczy poprawiających również przewodność cieplną połączeń klejowych.

Przygotowanie powierzchni
węglików spiekanych
do klejenia i lutowania
W przypadku klejenia metody przygotowania powierzchni
elementów powinny zapewniać osiąganie najkorzystniejszych właściwości połączeń adhezyjnych, uwzględniając rodzaj materiałów
łączonych i stosowanych klejów. Przez uzyskanie maksymalnych
sił adhezji na granicy klej–materiał łączony, można nawet 4- krotnie
zwiększyć wytrzymałość mechaniczną połączeń [10]. Budowa
oraz właściwości powierzchni węglików spiekanych powodują,
iż skłonność do lutowania tych materiałów jest utrudniona, dlatego bardzo istotną kwestią jest odpowiednie przygotowanie ich
powierzchni do procesu lutowania. Mimo nowoczesnych technik
produkcji i kontroli węglików spiekanych, prowadzących do równomierności właściwości powierzchni, duży udział fazy węglikowej
znacznie utrudnia ich zwilżanie.
W praktyce stosuje się różne metody przygotowania powierzchni węglików spiekanych do procesów klejenia i lutowania,
w celu jej rozwinięcia oraz zapewnienia spójności i zwilżalności:
mechaniczne (szlifowanie, obróbka strumieniowo-ścierna), chemiczne, termiczne (lub łączenie tych metod: chemiczno-termiczne)
oraz elektrochemiczne [1, 2, 13, 15].
Optymalną metodą przygotowania powierzchni węglików
spiekanych do procesów klejenia i lutowania jest trawienie elektrolityczne, polegające na selektywnym rozpuszczaniu anodowym
trudno zwilżalnego węglika wolframu WC, czego efektem jest uzyskanie rozwiniętej warstwy kobaltowej (o grubości 0,1–10 µm) na
powierzchni łączenia [4, 13, 15]. Niekiedy trawienie elektrolityczne
łączy się z metodami mechanicznymi, np. obróbką strumieniowo-ścierną [13]. Procesy obróbki mechanicznej mają na celu rozwinięcie powierzchni rzeczywistej materiałów łączonych oraz usunięcie wszelkich organicznych i nieorganicznych zanieczyszczeń.
Zazwyczaj końcowym etapem przygotowania powierzchni jest jej
odtłuszczenie zwykle za pomocą rozpuszczalników organicznych.
Najskuteczniejsze metody odtłuszczania, przeprowadza się w parach rozpuszczalników, myjkach elektrolitycznych, ultradźwiękowych i komorowych oraz natryskowo [10, 13].
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Wpływ zbrojenia
na własności mechaniczne
połączeń klejowych i lutowanych
W celu poprawienia wybranych właściwości połączeń lutowanych i klejowych dodaje się do osnowy wypełniacze o różnej
postaci, wielkości i udziale procentowym, tworząc tzw. połączenia
o budowie kompozytowej. Liczne publikacje potwierdzają skuteczność ingerowania w strukturę lutowiny czy spoiny klejowej, gdyż
zazwyczaj uzyskane tym sposobem złącza mają wyższe wskaźniki
wytrzymałościowe, a niekiedy uzyskują właściwości, których bez
fazy obcej nie wykazują, jak np. przewodność cieplna czy elektryczna [1, 3, 4, 10, 15]. W przypadku klejenia dodatek fazy obcej
wpływa na zwiększenie wytrzymałości na ścinanie połączeń. W próbach przeprowadzonych na szlifowanych węglikach spiekanych
gat. H20S (wg PN-88/H-89500), o powierzchni 160 mm2, łączonych z frezowanymi korpusami ze stali C45 wykorzystano kleje:
anaerobowy Loctite 638 z aktywatorem Loctite 7649 oraz na bazie
żywicy metakrylowej Agomet F330. Wypełniaczem dodawanym
w wybranych udziałach objętościowych był proszek żelaza o granulacji poniżej 200 µm. Statyczną próbę wytrzymałości na ścinanie
przeprowadzono na maszynie wytrzymałościowej firmy INSTRON,
model 1126, przy następujących parametrach: zakres obciążenia
20 kN, prędkość posuwu belki Vb = 0,2 cm/min. Próbki klejone
mocowano w specjalnie skonstruowanym przyrządzie, umieszczanym między dwoma uchwytami, z których górny był wahliwy,
co zapewniało osiowe obciążanie próbek. Wyniki uzyskane ze
statycznej próby ścinania dla różnych udziałów objętościowych
wypełniacza żelaznego pokazano na rysunku 6.
Z przeprowadzonych prób wynika, że najlepsze właściwości
wytrzymałościowe uzyskano dla połączeń z 40% i 60% udziałem
wagowym proszku żelaza (odpowiednio 19% i 34% udziału objętościowego). Dla kleju anaerobowego nastąpił wzrost wytrzymałości
na ścinanie o 75% w porównaniu z próbkami bez wypełniaczy, natomiast dla kleju metakrylowego Agomet F330 o 25%. Optymalne
wartości 40% i 60% udziału wagowego żelaza jako fazy dodatkowej wybrano jako wyjściowe dla dalszych prób z zastosowaniem
zbrojenia o różnej postaci oraz wielkości. W tablicy zestawiono
rodzaje i podstawowe właściwości wybranych metalowych (Fe,
CuNiB, NiCr, CuNiZn) oraz niemetalowych (SiC, grafit) wypełniaczy
proszkowych.

Rys. 6. Wytrzymałość na ścinanie połączeń klejowych węglików spiekanych gat. B2 ze stalą C45 dla różnych udziałów objętościowych wypełniacza Fe, s = 0,2 mm
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Rys. 7. Wytrzymałość na ścinanie połączeń klejowych: a – dla 40% udziału
wagowego wypełniaczy oraz b – dla 60% udziału wagowego, s = 0,2 mm

Skład chemiczny poszczególnych proszków metalowych był następujący (% wag.):
• CuNiB – 0,05% B, 3% Ni, reszta Cu,
• NiCr – 80% Ni, reszta Cr,
• CuNiZn – 0,2% Si, 10% Ni, 48% Cu, reszta Zn.
Do klejenia wybrano węgliki spiekane gat. B2 o wymiarach
16 x 15 x 4 mm, prod. firmy Węgliki Spiekane–Baildonit w Katowicach oraz stal C45. Powierzchnię węglików spiekanych
szlifowano, a stali frezowano. Materiały te łączono dwuskładnikowym klejem na bazie żywicy metakrylowej Agomet F330 przy
stałej szczelinie wynoszącej s = 0,2 mm. Na rysunku 7 pokazano
wyniki statycznej próby wytrzymałości na ścinanie połączeń dla
40% udziału wagowego wypełniaczy (a) oraz dla 60% udziału wagowego (b). Wynika z nich jednoznacznie, że najlepsze parametry
wytrzymałościowe uzyskano stosując fazę zbrojącą w postaci
proszku żelaza oraz tzw. „nowego srebra” – stopu na osnowie
Cu-Zn-Ni.
Największą wytrzymałość na ścinanie połączeń klejowych
(Rt = 42 MPa) dla wypełniaczy z CuNiZn można wytłumaczyć najbardziej rozbudowaną powierzchnią proszku (rys. 8 a, b). Udział
wagowy proszków o wartości 40% dla większości wypełniaczy
powodował zwiększenie wytrzymałości na ścinanie w porównaniu z wytrzymałością złącza bez fazy dodatkowej (dla stopu
CuNiZn nawet o 40%). Przy udziale 60% wypełniaczy wzrost wytrzymałości udało się uzyskać jedynie dla proszków CuNiZn, SiC
oraz Fe. Dla pozostałych wypełniaczy otrzymane wartości wytrzymałości na ścinanie oscylowały wokół wytrzymałości złącza bez dodatkowej fazy zbrojącej, tj. Rt | 30 MPa. Mniejsze
parametry wytrzymałościowe dla złączy zbrojonych proszkiem
CuNiB mogą wynikać z jego dużej gęstości nasypowej wynoszącej 6,35 10-3 g/dm3, co sprawia, że w stosunku objętościowym
udział tego wypełniacza w spoinie klejowej jest mniejszy od pozostałych o średnio 55%. Wszystkie próbki wykazywały w przeważającej części zniszczenie adhezyjne (zarówno od powierzchni
płytki węglikowej, jak i stali), jedynie dla połączeń z wypełniaczem

Tablica. Rodzaje i podstawowe właściwości wybranych wypełniaczy proszkowych

Rys. 8. Nieregularny kształt ziaren proszku z „nowego srebra” CuNiZn (a, b)

grafitowym charakter zniszczenia był kohezyjny. Próby wykonania
połączeń klejowych z udziałem wagowym 80% fazy zbrojącej nie
powiodły się, gdyż dla większości kompozytów wystąpiły problemy z dokładnym wymieszaniem składników i zwilżeniem klejem
wypełniaczy.
Próby prowadzone na połączeniach ze spoiną klejową modyfikowaną metalową fazą dodatkową w postaci tkanych siatek
o splocie płóciennym nie przyniosły spodziewanych wyników. Dla
każdego rodzaju kleju wzmacnianego siatką niklową lub stalową
wartości wytrzymałości na ścinanie były znacznie niższe w porównaniu z analogicznym połączeniem bez wypełniacza. Główną
przyczyną takiego stanu mogła być mniejsza powierzchnia łączenia oraz niewielkie siły oddziaływania między siatką, klejem
i łączonymi materiałami – zwiększenie kohezji przy zmniejszeniu
adhezji.
Do obserwacji metalograficznych połączeń klejowych węglików spiekanych ze stalą wykorzystano mikroskop świetlny typu
CK40M firmy Olympus, sprzężony z aparatem cyfrowym Olympus
Camedia C 3030 i systemem archiwizacji obrazu. Połączenia klejowe odtłuszczono rozpuszczalnikiem nitro i inkludowano ostrożnie poprzez zalewanie masą Epo–tek z utwardzaczem Cement,
firmy Struers. Po utwardzeniu żywicy szlifowano próbki na
wodnych papierach ściernych SiC o oznaczeniach 220 do 1000,
a następnie polerowano na suknach o odpowiedniej twardości
używając środków polerskich z zawiesiną proszku diamentowego, kolejno o granulacji od 6 do 1 µm. Końcowe polerowanie
przeprowadzono przy użyciu środka ODS, na bazie tlenku krzemu. Połączenia klejowe poddano obserwacjom mikroskopowym
w stanie nietrawionym i po trawieniu Nitalem. Zgłady metalogra-

Rodzaj
wypełniacza

Rozmiar
µm

Kształt
ziarna

Gęstość
nasypowa
g/dm3·10-3

Fe

< 200

kulisty
nieregularny

2,92

CuNiB

< 200

kulisty

6,35

SiC

< 80

w postaci
krystalicznej

1,76

NiCr

< 120

kulisty

5,09

CuNiZn

< 160

strzępiasty

3,38

Grafit

< 200

płatkowy

2,91

ficzne połączeń klejowych C45–H20S wykonane klejem Agomet
F330 bez wypełniacza (a), z wypełniaczem w postaci proszku
żelaza o udziale wag. 80% (b) i z wypełniaczem w postaci siatki
niklowej (c) pokazano na rysunku 9.
W przypadku lutowania zbrojenie w postaci tkanych siatek
o splocie płóciennym i włókien stalowych oprócz wyraźnego
zwiększenia własności wytrzymałościowych połączeń lutowanych dodatkowo kompensuje naprężenia skurczowe i eksploatacyjne, co jest szczególnie istotne w przypadku łączenia materiałów o zróżnicowanych właściwościach fizykochemicznych. Badania przeprowadzone dla węglików spiekanych gatunku G20
i H10S łączonych lutem LM63 ze stalą C45 wykazały, że oddziaływanie fazy zbrojącej w lutowinie oraz procesy dyfuzyjne
zachodzących w połączeniu lutowanym znacznie zwiększają jego
wytrzymałość na ścinanie. Wpływ zbrojenia połączeń lutowa-

Rys. 9. Mikrostruktura złączy H20S-C 45 wykonanych klejem Agomet
F330: a – bez wypełniacza, b – z wypełniaczem w postaci proszku żelaza
o udziale wag. 80%, c – z wypełniaczem w postaci siatki niklowej o splocie
płóciennym 0,15/0,15 mm
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Rys. 10. Wpływ zbrojenia lutowiny na wytrzymałość na ścinanie połączeń lutowanych węglików spiekanych odpowiednio G20 i H10S ze stalą C45 (a, b)

nych na wytrzymałość na ścinanie połączeń lutowanych pokazano na rysunku 10 [1, 16]. Wynika z niego jednoznacznie,
że dla lutowiny o budowie kompozytowej, istnieje możliwość

zwiększenia wytrzymałości na ścinanie połączeń lutowanych o
prawie 100% (Rt > 300 MPa) zarówno dla wypełniaczy w postaci
włókien jak i siatek.

Wnioski
Analiza zagadnienia oraz przeprowadzone badania pozwalają
na sformułowanie następujących wniosków:
• Istnieje możliwość zastąpienia konwencjonalnych metod
lutowania węglików spiekanych ze stalą klejeniem, jednak
z uwagi na ograniczoną wytrzymałość mechaniczną połączeń klejowych ewentualne wdrożenia tej techniki dotyczą
jedynie wybranych grup narzędzi, pracujących przy mniejszych obciążeniach. W klejeniu, w przeciwieństwie do
innych metod spajania, dąży się i realizuje z powodzeniem
łączenie dużych powierzchni, co wpływa na zmniejszenie
wysokości naprężeń eksploatacyjnych połączeń.
• W przypadku klejenia oraz lutowania miękkiego połączenia
powstają w wyniku podobnych zjawisk adhezji i kohezji,
natomiast w przypadku lutowania twardego i wysokotemperaturowego dzięki zjawiskom dyfuzji. W klejeniu i lutowaniu,
szczególnie w przypadku łączenia węglików spiekanych,
znaczącą rolę odgrywa zjawisko zwilżalności.

• Wybór odpowiedniej metody przygotowania powierzchni
elementów łączonych do klejenia i lutowania ma istotny
wpływ na wytrzymałość i jakość połączeń. Optymalną
metodą przygotowania powierzchni węglików spiekanych
zarówno do procesów klejenia jak i lutowania jest trawienie
elektrolityczne.
• Szerokość szczeliny klejowej i lutowniczej jest jednym z podstawowych parametrów wpływających na własności mechaniczne połączeń, jednak w przypadku lutowania, z uwagi na
znacznie wyższą temperaturę procesu i skurcz połączenia,
ma ona większe znaczenie niż w klejeniu.
• W przypadku klejenia oraz lutowania dodatek wypełniaczy
wpływa na zwiększenie wytrzymałości na ścinanie połączeń. Znacznie większy wpływ na wzrost wytrzymałości na
ścinanie połączeń mają lutowiny o budowie kompozytowej.
Sprzyja to również wypełnianiu szerokich szczelin niekapilarnych i kompensacji naprężeń skurczowych.
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Spajanie poprzez topienie kontaktowe
w układzie Ag-Cu
Joining by contact melting in the Ag-Cu system
Streszczenie

Abstract

Badano proces topienia kontaktowego w modelowym
układzie Ag-Cu. Ustalono, iż ilość powstającej fazy ciekłej
jest kontrolowana poprzez czas kontaktu oraz – w decydujący
sposób – przez temperaturę. Sformułowano założenia do termodynamicznego modelu procesu. Na postawie analizy struktury
otrzymanych złączy zaproponowano mechanizm powstawania
złączy, składający się z pięciu etapów. Wyniki znajdą zastosowanie w opracowywanej metodzie lutowania z zanikającą fazą
ciekłą w bardziej złożonym układzie.

Contact melting in the model Ag-Cu system was investigated. It was revealed that an amount of produced liquid is
controlled by the time of contact and mostly by temperature.
Assumptions for thermodynamical model were formulated. Principles of the joint formation were proposed basing on structural
analysis. The results of the work will be implemented in transient
liquid bonding in much more complicated system.

Wstęp
Lutowanie w obecności przejściowej fazy ciekłej (TLP) jest
jednym z interesujących i perspektywicznych procesów spajania,
w którym istotną rolę odgrywa dyfuzja. W jego trakcie pojawia się
niskotopliwa ciekła faza metaliczna, wypełniając mikronierówności
powierzchni i aktywując przepływ masy przez granicę międzyfazową, przy czym co najmniej jeden ze składników cieczy dyfunduje
gwałtownie w podłoże. Może następować krystalizacja izotermiczna w stałej temperaturze ze zmianą składu chemicznego lub atermiczna ze spadkiem temperatury i bez zmian składu. Opracowano
szereg odmian tego procesu od czasu pionierskiej pracy Lyncha
i innych [1], w literaturze przedmiotu stosowana jest również różna
nomenklatura. Przykładowe zastosowania można znaleźć w pracach [1÷7], a przegląd stanu zagadnienia w [8–9].
W Zakładzie Inżynierii Spajania Politechniki Warszawskiej podjęto prace nad spajaniem tą techniką w wielowarstwowym układzie
stal nierdzewna ferrytyczna–nikiel–miedź–srebro. Ponieważ objętość fazy ciekłej ma kluczowe znaczenie w lutowaniu dyfuzyjnym,
pierwszą fazę badań poświęcono poznaniu mechanizmu jej powstawania w modelowym układzie litych próbek Ag-Cu (w spajaniu z TLP są stosowane cienkie przekładki), pod kątem możliwości
sterowania procesem. Wyniki przedstawiono w niniejszej pracy, ze
względu na charakter nazywając go topieniem kontaktowym.

Materiały i badania
Do badań stosowano czyste srebro i miedź beztlenową o czystości 99,99% w formie wałeczków o średnicy 8 mm i wysokoś-
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ci 10 mm. Próbki myto acetonem i umieszczano parami w specjalnych ceramicznych osłonkach, zapobiegających wyciekowi cieczy.
Próbki wyżarzano w oporowym piecu próżniowym w próżni 10–3 Pa,
stosując niewielki docisk osiowy 25 kPa. Szybkość przyrostu temperatury wynosiła 25 deg/min. Po osiągnięciu temperatury spajania stosowano odpowiedni przystanek temperaturowy, po czym
próbki chłodzono z szybkością 60 deg/min. Spajanie prowadzono
dla różnych kombinacji temperatury i czasu w zakresie od 780
do 860oC oraz 200–900 s. Gotowe próbki cięto prostopadle do
płaszczyzny złącza, przygotowując klasyczne zgłady do badań metalograficznych. Do badań struktury stosowano mikroskop optyczny wyposażony w obiektyw Nomarskiego i program komputerowy
Analysis. Ponadto mierzono grubość warstwy cieczy po krystalizacji i obliczano objętość, jaką miała w trakcie procesu.

Założenia do termodynamicznego
modelu procesu
Przyjęto założenie, iż zgodnie z układem równowagi Ag-Cu,
poszczególne fazy pozostają w równowadze ze sobą. Dyfuzja
w cieczy przebiega znacznie szybciej niż w fazie stałej, ta ostatnia
może być nawet pominięta. Minimalna objętość cieczy niezbędna
do aktywacji procesu i wypełnienia nierówności powierzchni powinna wynosić:

(1)
gdzie: V1 jest objętością cieczy, S polem powierzchni styku
próbki, a RaS i RaC parametrami chropowatości powierzchni odpowiednio srebra i miedzi.
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Wprawdzie zgodnie z badaniami Nowickiego efektu przenikania chropowatości, ich styk nie występuje raczej na najwyższych
wierzchołkach, ale po zagłębieniu się jednych nierówności w drugie [10], jednak bezpieczniej jest przyjąć kres górny do obliczeń.
Ciecz metaliczna ponadto rozpuszcza i penetruje granice ziaren,
ten efekt jest jednak niewielki, trudny do określenia i pominięto go
w rozważaniach.
Współczynnik dyfuzji D składnika w cieczy zależy w sposób
ekspotencjalny od temperatury:

Ag

(2)

Cu
Do jest czynnikiem częstotliwości, Q energią aktywacji dyfuzji. Podczas topienia kontaktowego ciecz jest produkowana do
momentu, aż wyczerpie się jedna z faz. Szybkość przesuwania
się płaszczyzny wtopienia w kierunku x jest proporcjonalna do
pierwiastka z czasu kontaktu t [3]:

Rys. 2. Przekrój typowego złącza po spajaniu przez topnienie kontaktowe
(800oC, 300 s)

Wyniki badań
(3)
K – stała, otrzymywana z układu równowagi [3]. A zatem kombinacja równań (2) – (3) daje nam zależność objętości cieczy od
czasu i temperatury:

Vl = S

Na rysunku 1 przedstawiono zależność grubości spoiny (czyli
grubości warstwy powstałej cieczy) po topieniu kontaktowym
w funkcji temperatury i czasu procesu. Zgodnie z oczekiwaniami
(równanie 4), temperatura wywiera dominujący wpływ na ilość

(4)

Fazy pozostają w równowadze ze sobą w danej temperaturze,
jeśli potencjały chemiczne wszystkich składników w obu fazach
(roztworach), stałej µS i ciekłej µL są równe:
µSCu = µLCu

(5a)

µSAg = µLAg

(5b)

a)

Ag

(6)
jest standardowym potencjałem chemicznym składgdzie:
nika i, natomiast ai jego aktywnością w roztworze.

GruboĞü warstwy cieczy µm

b)
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Rys. 1. Zależność grubości spoiny od temperatury dla różnego czasu
kontaktu. pary Ag-Cu. Zamieszczono także wyniki obliczeń dla 300 sek.
oddziaływania faz w temperaturze 790 i 800oC
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Rys. 3. Struktura okolicy granic międzyfazowych w próbce z rys. 3:
a) Ag – spoina,
b) Cu – spoina.
Mikroskop metalograficzny, obiektyw Nomarskiego.

tworzącej się cieczy, która wyraźnie rośnie z jej wzrostem, natomiast czas kontaktu faz ma mniejsze znaczenie. Minimalna ilość
cieczy wyliczona z zależności (1) wynosi 15,78 mm3 i dla każdej
z badanych kombinacji parametrów procesu została przekroczona.
Należy pamiętać także, iż tworząca się ciecz powstaje w pierwszej
kolejności właśnie kosztem nierówności powierzchni, która w ten
sposób ulega niejako samoistnemu „wygładzeniu”.
Przeprowadzono także weryfikujące szacunki w oparciu o zależność (4). W obliczeniach wykorzystano wartości współczynnika
dyfuzji Cu w ciekłym stopie Ag-Cu w temperaturze 820oC D = 1,2
x 10-7 m2/s [3] oraz energii aktywacji Q = 40,7 kJ/mol [12], uzyskując dość dobrą zgodność.
Przekrój typowej spoiny przedstawia rysunek 2. Obie
granice międzyfazowe są ciągłe, co świadczy o dobrej zwilżalności obu metali powstałą cieczą. Ziarna w środku spoiny
są duże, bez widocznej tekstury. Od strony miedzi znajduje
się warstwa kryształów o podobnej strukturze, ale mniejszych
rozmiarach. Natomiast od strony srebra widoczne są wydzielenia jasnej fazy w postaci wydłużonych kryształów o osiach
prostopadłych do granicy międzyfazowej. Taka budowa spoiny świadczy o krystalizacji zaczynającej się od strony obu
płaszczyzn wtopienia i kontynuowanej w kierunku jej środka.
Więcej szczegółów z obszaru granic międzyfazowych pokazano na rysunkach 3 a, b. Dużych rozmiarów wydzielenia od
strony srebra na tle eutektyki mają strukturę dendrytyczną,
a więc niewątpliwie krystalizowały z fazy ciekłej. Natomiast na
samej granicy i blisko niej widoczne są niewielkie kryształy o zaokrąglonej formie. Niektóre z nich są bezpośrednio związane z podłożem. Są one zapewne stadium pośrednim rozpuszczania się
srebra w cieczy – tworzenia się nowych jej porcji. Ziarna od
strony miedzi mają budowę eutektyki pasemkowej. Granica międzyfazowa jest zupełnie gładka i bez defektów.

Mechanizm tworzenia się spoiny
Na postawie analizy otrzymanych wyników oraz przesłanek
teoretycznych zaproponowano podany niżej, przebiegający w kilku
etapach, mechanizm procesu formowania się złącza poprzez topienie kontaktowe. Przedstawiono go w formie graficznej na rysunku
4 na tle wykresu równowagi fazowej Ag-Cu.
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Rys. 4. Przebieg procesu na tle układu równowagi fazowej Ag-Cu. Objaśnienia w tekście.

• W pierwszym etapie następuje szybkie nagrzanie pary metali
do temperatury spajania TSP, nieco powyżej przemiany eutektycznej.
• W miejscach styku nierówności powierzchni rozpoczyna się
dyfuzja w stanie stałym Ag do Cu oraz Cu do Ag, w gradiencie
stężenia. Dyfuzja ta zachodzi według II prawa Ficka. Tworzą
się roztwory stałe, odpowiednio srebra w miedzi E oraz
miedzi w srebrze D. Składy roztworów stałych zmieniają się
w kierunku oznaczonym strzałkami. Dyfuzja cząstkowa Ag
w Cu jest wolniejsza niż odwrotnie (współczynnik częstotliwości D0 dyfuzji Cu w Ag wynosi 1,2 cm/s2, a energia
aktywacji 193,1 kJ/mol, podczas gdy dla dyfuzji Ag w Cu
wielkości te są równe odpowiednio 0,63 cm/s2 i 194,8 kJ/mol
[11]). Po osiągnięciu składów odpowiadających punktom A
dla roztworu D oraz B dla E, w układzie pojawia się faza ciekła o zróżnicowanym składzie. Zgodnie z (5a) i (5b) ma ona
skład odpowiadający punktowi C w kontakcie z roztworem D
o składzie punktu A oraz skład punktu D na styku z roztworem
E o składzie punktu B.
• Zachodzi intensywne oddziaływanie faz stałych z cieczą, odpowiadające odcinkom AC i BD. Tworzą się nowe porcje fazy
ciekłej. Ponieważ próbki obu metali są masywne, żaden z nich
się nie wyczerpuje i grubość warstwy cieczy pomiędzy nimi
nieustannie rośnie. Obie granice międzyfazowe przesuwają się
w głąb Ag i Cu.
• Powstające ciecze mają, jak już wspomniano, składy odpowiadające punktom C i D. Następuje ich homogenizacja, to
jest dążenie do składu wypadkowego na odcinku pomiędzy
tymi punktami. Nie ma żadnych danych na temat przebiegu
tego procesu, jednakże na podstawie struktury otrzymanych
złączy (rys. 2, 3 a) można sądzić, iż wypadkowa końcowego
składu chemicznego cieczy jest wyraźnie przesunięta w stronę
srebra, na rysunku oznaczono ją umownie jako punkt F. Proces
homogenizacji odbywa się z pewnością z dużą szybkością
w stosunku do dyfuzji w stanie stałym.
• W ostatniej fazie procesu temperatura obniża się i zaczyna się
krystalizacja. W odróżnieniu od klasycznego procesu TLP, nie
jest to krystalizacja izotermiczna. Temperatura cieczy o składzie
F osiąga temperaturę likwidus. Z roztworu zaczynają wydzielać
się kryształy roztworu D o składzie punktu H. Ilość cieczy się
zmniejsza, jej skład zmienia się w kierunku punktu E po linii likwidus, natomiast skład kryształów D zachodzi wzdłuż odcinka
HG. Po osiągnięciu linii przemiany nadmiar cieczy krystalizuje
w postaci eutektyki.
W świetle powyższego budowa złącza jest następująca: lita
faza Ag z niewielkim odcinkiem roztworu D, spoina – eutektyka, a w niej przy granicy z Ag wydzielenia kryształów fazy D
o składzie pomiędzy xH i xG, lita faza Cu z niewielką strefą kryształów E. Na rysunku 4 przedstawiono schematyczną budowę złącza w sposób poglądowy, w rzeczywistości obszary roztworów
D i E na granicach litych metali są minimalne, gdyż dyfuzja
w stanie stałym jest dużo wolniejsza od oddziaływania z cieczą
i powstałe kryształy roztworów niemal natychmiast się rozpuszczają.
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Wnioski
• Metodą topienia kontaktowego można uzyskać złącza
pomiędzy litymi próbkami Ag i Cu.
• Ilość powstającej fazy ciekłej (grubość spoiny) jest kontrolowana poprzez temperaturę i czas kontaktu faz, przy
czym dominującą rolę odgrywa temperatura, ze wzrostem
której ilość cieczy wzrasta.
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• Mechanizm powstawania złącza można podzielić na 5
etapów. Polega on na tworzeniu stałych roztworów drogą
dyfuzji, powstaniu cieczy i jej homogenizacji oraz intensywnym oddziaływaniem z obu podłożami z następującą
krystalizacją nieizotermiczną.
• Wyniki badań będą wykorzystane do opracowania metody spajania z zanikającą fazą ciekłą w bardziej złożonym
układzie.
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Bezołowiowy lut miękki
o temperaturze topnienia
powyżej 300oC
The lead-free solder with melting
temperature above 300oC
Streszczenie

Abstract

W artykule przedstawiono badania, których celem było
określenie właściwości lutowniczych nowych spoiw bezołowiowych na osnowie cynku z dodatkiem miedzi, srebra i cyny,
o temperaturze topnienia powyżej 300oC. Przeprowadzone
badania miały na celu zbadanie rozpływności lutów na podłożu
mosiężnym i aluminiowym.

This publication presents research which determine the
characteristics of new lead-free solders with zinc base and with
cooper, tin, silver, aluminum, where the melting temperature is
above 300oC. Desolation of the solders on brazes and aluminum
base was also investigated.

Wstęp
Państwa członkowskie UE wprowadziły 1 lipca 2006 roku rozporządzenia zawarte w Dyrektywie WEEE (Waste Electrical and
Electronic Equipment directive),oraz Dyrektywie RoHS (Restriction
of the use of certain Hazardous Substances directive) zgodnie,
z którymi zakazane jest stosowanie lutów zawierających ołów,
a także innych substancji niebezpiecznych dla życia i środowiska
naturalnego przy wytwarzaniu sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego [1÷3]. Przyczyną takiej decyzji jest ciągły wzrost
produkcji sprzętu elektronicznego, a zatem, wzrost odpadów
szkodliwych dla środowiska. Wymienione w rozporządzeniach
substancje szkodliwe nie mogą być stosowane nie tylko do
produkcji, ale także przy naprawach oraz wytwarzaniu części
zamiennych. Lutowanie bezołowiowe było i jest nadal dla przemysłu wielkim wyzwaniem wymagającym opracowania nie tylko
nowych spoiw, ale także topników, a może nawet zmiany procesów
wytwarzania. Na potrzeby przemysłu elektrycznego i elektronicznego zostały opracowane zamienniki dotychczas stosowanych spoiw
z dodatkiem ołowiu na luty miękkie bezołowiowe o temperaturze
topnienia do 230oC [4÷7]. Jednak w pewnych gałęziach przemysłu stosuje się luty o wyższych temperaturach topnienia, które
zawierają nadal ok. 90% wag. Pb. Jest to spowodowane ciągłym
brakiem odpowiednich zamienników spoiw o temperaturze topnienia powyżej 300oC. Zadanie jest trudne, wymaga znalezienia
zamienników dotychczas stosowanych lutów mając na uwadze

Dr hab. inż. Andrzej Ambroziak prof. ndzw. PWr, dr inż.
Wiesław Derlukiewicz, mgr inż. Sylwia Mosińska – Politechnika
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złożoność problemu pod względem ceny, własności zwilżających,
temperatury topnienia, wytrzymałości mechanicznej i innych.
Celem przedstawionych badań jest dalsza eliminacja ołowiu ze
spoiw miękkich poprzez próbę opracowania bezołowiowego lutu
miękkiego o temperaturach topnienia powyżej 300oC i zbliżonych
własnościach fizykochemicznych do lutów na osnowie ołowiu.

Przebieg i wyniki badań
Wytop lutów
Na podstawie analizy danych literaturowych oraz układów dwui trójskładnikowych do badań wytypowano sześć składów spoiw
przedstawionych w tablicy I [8, 9]. Założono, że będą to stopy na
osnowie cynku. Zgodnie z założeniami składu chemicznego lutów,
zapewniono odpowiednie warunki do wytopu. Na stanowisku
znajdującym się pod wyciągiem, rozdrobnione wcześniej składniki
umieszczono w tyglu grafitowym i ogrzewano przy pomocy dwóch
palników – gazu ziemnego i acetylenowo-tlenowego do temperatury 550oC. Pomiary temperatury topnienia lutów wykonano za
pomocą metody analizy cieplnej. Polegała ona na sporządzeniu
wykresów chłodzenia stopów w układzie temperatura–czas [10,
11]. Próbki przegrzano do temperatury 450oC–500oC i rejestrowano zmiany temperatury podczas chłodzenia w funkcji czasu.
Z przebiegu krzywych odczytano temperatury topnienia lutów. Wyniki przedstawiono w tablicy I.

Rozpływność lutów
Próby rozpływności lutów badano przy użyciu palnika propanowo-butanowego i tlenu na płytkach mosiężnych i aluminio-
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Tablica I. Założony skład chemiczny oraz wyniki pomiarów temperatury topnienia lutów

Al
Zn98Al2

Ag

Cu

Sn

12,0

Zn98,5Cu1,5
Zn98Ag2

1,5
2,0

Zn97,5Cu2Sn0,5

2,0

Zn98Ag1,5Sn0,5

1,5

Zn98,5Cu1Ag0,5

0,5
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0,5
0,5

1,0

Tablica II. Widok oczyszczonych próbek po próbach rozpływności – podłoże mosiężne
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Temperatura topnienia oC

Skład lutu (% wag.), Zn – reszta

Oznaczenie lutu

Tsolidus

Tliquidus

382

410

407

415

412

419

413

419

378

401

408

415

Tablica III. Widok oczyszczonych próbek po próbach rozpływności – podłoże aluminiowe
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Tablica IV. Wielkość powierzchni rozpłynięcia badanych lutów w mm2 na próbkach osiężnych i aluminiowych przy użyciu różnych topników
Podłoże mosiężne
Oznaczenie lutu

AFP400

Aluflux Cs

AFP200

Zn98Al2

98

142

160

Zn98,5Cu1,5

101

50*

119

Zn98Ag2

96

50*

95

Zn97,5Cu2Sn0,5

98

45*

98

Zn98Ag1,5Sn0,5

90

51*

91

Zn98,5Cu1Ag0,5

122

38*

154

AFP400

Aluflux Cs

AFP200

Zn98Al2

341

141

515

Zn98,5Cu1,5

159

35

671

Zn98Ag2

107

34

590

Zn97,5Cu2Sn0,5

154

77

366

Zn98Ag1,5Sn0,5

198

120

530

Zn98,5Cu1Ag0,5

165

65

644

Podłoże aluminiowe
Oznaczenie lutu

* – stwierdzono brak zwilżenia (przyklejenie)

a
180
AFP 400
Aluflux Cs
AFP 200

powierzchnia rozpáyniĊcia, mm

2

160
140
120
100
80
60
40
20
0
1

b

2

3

4

5

6

5

6

Rys. 2. Makro- i mikrostruktura złącza lutowanego płomieniowo: drut Ni-Cu
z podłożem mosiężnym, lut Zn98Al2, topnik AFP 200

700

powierzchnia rozpáyniĊcia, mm

2

AFP 400

600

Aluflux Cs
AFP 200

500
400
300
200
100
0
1

2

3

4

Rys. 1. Wielkość powierzchni rozpłynięcia badanych lutów: a – na podłożu
mosiężnym i b – aluminiowym (oznaczenie lutów 1-6 wg tabl. I)
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Rys. 3. Makro- i mikrostruktura złącza lutowanego płomieniowo: drut Ni-Cu
z podłożem mosiężnym, lut Zn98Ag1,5Sn0,5 z topnikiem AFP 400

Rys. 5. Makro- i mikrostruktura złącza lutowanego płomieniowo: drut Ni-Cu
z podłożem mosiężnym, lut Zn98Ag1,5Sn0,5 z topnikiem AFP 200

Rys. 4. Makro- i mikrostruktura złącza lutowanego płomieniowo: drut Ni-Cu
z podłożem mosiężnym, lut Zn98Ag1,5Sn0,5 z topnikiem Aluflux Cs

wych. Zapewniono powtarzalność warunków procesu. Przyjęto
stałe ciśnienie oraz prędkość wypływu gazów, tę samą masę
lutu (0,5 g) i topnika (0,3 g) oraz stały czas nagrzewania, który
wynosił 27 s dla płytek mosiężnych i 25 s dla płytek aluminiowych. Lut ułożono na oczyszczonych płytkach o wymiarach

46 x 33 x 0,25 mm (płytka mosiężna) i 44 x 38 x 0,3 mm (płytka
aluminiowa). W próbach badano wpływ trzech różnych topników na rozpływność lutu, dostępnych na rynku pod nazwami
handlowymi: AFP 400, Aluflux Cs oraz AFP 200 firmy Firinit.
Widok próbek po próbach rozpływności pokazano w tablicach
II, III. Wykonano pomiary powierzchni rozpłynięcia badanych
lutów, a wyniki przedstawiono w tablicy IV i na rysunku 1 [12].
Przykłady badań służących do wykonania konkretnych złączy
lutowniczych: podłoże mosiężne–drut o średnicy 0,2 mm ze
stopu Ni-Cu (stop Monela) przedstawiono na rysunkach 2÷5.
Najkorzystniejszy wygląd złącza uzyskano dla lutu Zn98Ag1Sn0,5
i topnika AFP200 i AFP400, natomiast najgorszą rozpływność
wykazał lut Zn98Al2 w kombinacji z topnikiem Aluflux CS. Tak
więc wyniki przeprowadzonych prób dla złączy stosowanych
w przemyśle potwierdziły wcześniejsze badania rozpływności.

Wnioski
Przeprowadzone badania pozwalają stwierdzić, że:
• Istnieje możliwość opracowania lutu bezołowiowego o temperaturze topnienia powyżej 300oC.
• Opracowane spoiwa mają temperatury topnienia w zakresie 382–419oC.
• Dla badanych stopów na osnowie cynku, najlepsze wyniki
lutowności uzyskano dla spoiwa Zn98Ag1Sn0,5 o temperaturze topnienia 378–401oC.

• Największą rozpływność lutów uzyskano na podłożu aluminiowym z użyciem topnika AFP 200.
• Większość lutów w osłonie topnika Aluflux Cs nie zwilża
powierzchni próbek mosiężnych.
• Należy prowadzić badania nad dalszym obniżeniem temperatury topnienia spoiwa, ale w zakresie powyżej 300oC.
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Metody badań czystości powierzchni
wybranych elementów lutowanych
Research methods of surface cleanness
of selected brazed elements
Streszczenie

Abstract

W artykule przedstawiono i opracowano metodykę oceny
stopnia czystości rurkowych elementów miedzianych i mosiężnych przed procesem lutowania (elementy zaoliwione) jak i po
procesie lutowania (ewentualne resztki topnika i węgla). Stwierdzono przydatność analizy pozostałości topnika na podstawie
określenia czystości wody płuczącej poprzez badanie konduktywności. Pozostałości oleju oznaczano poprzez spektrofotometryczne badanie płynu płuczącego (heksanu) jak również
określono metodą wagową.

In the paper it was presented and elaborated haw to assess
clearness degree of tubular copper and bronze elements before
the brazing process (oiled elements) as well as after the brazing
process (possible reside of flux and carbon). The usefulness
of flux reside analysis based on determining rinsing water
cleanness by testing conductivity was stated. The oil reside
was determined by spectrophotometer testing of rinsing fluid
(hexane), as well as gravimetric method.

Wstęp
Jednym z podstawowych czynników mających decydujący
wpływ na otrzymanie prawidłowego połączenia lutowanego, jest
oczyszczenie łączonych powierzchni. W celu otrzymania połączenia
o wymaganej jakości należy oczyścić powierzchnię ze wszelkiego
rodzaju zanieczyszczeń powstałych podczas wcześniejszej obróbki
np. wiórów, opiłków itp. lub tlenków, a także tłuszczów np. olejów,
smarów, cieczy obróbkowych oraz brudu, kurzu i resztek starego
lutu [1÷5].
Oczyszczenie łączonych powierzchni należy przeprowadzać
możliwie bezpośrednio przed lutowaniem, aby uniknąć ponownego
ich zanieczyszczenia. Czas bezpiecznego przechowywania oczyszczonych powierzchni jest uzależniony od wielu czynników, takich jak własności materiału lutowanego, skład atmosfery otoczenia, warunków i sposobów przechowywania itp. Istnieją dwa podstawowe sposoby oczyszczania powierzchni: oczyszczanie mechaniczne oraz oczyszczanie chemiczne.
Oczyszczanie mechaniczne – stosuje się głównie w przypadkach, gdy na powierzchniach części lutowanych występują grube
powłoki np. zendry, zgorzeliny, farby, rdzy, kamienia kotłowego.
Oczyszczanie chemiczne – dzieli się na odtłuszczanie i trawienie.
Odtłuszczanie – jest to zabieg, który ma na celu usunięcie z powierzchni lutowanych smarów, olejów i tłuszczów. Istnieje kilka
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metod odtłuszczania np.: odtłuszczanie rozpuszczalnikami organicznymi, odtłuszczanie alkaliczne, odtłuszczanie elektrolityczne.
Metody te mogą być wspomagane oddziaływaniem fal ultradźwiękowych. Wybór metody odtłuszczania jest uzależniony
przede wszystkim od rodzaju zanieczyszczeń, wielkości, kształtu
oraz skomplikowania części, rodzaju i wielkości produkcji.
Trawienie powierzchni – polega na wykorzystaniu skłonności kwasów i zasad do rozpuszczania tlenków niektórych metali.
W porównaniu z czyszczeniem mechanicznym trawienie wykazuje
wiele zalet takich jak większa czystość powierzchni, tworzenie na
powierzchni mikronierówności ułatwiających rozpływanie się lutu,
mniejszy koszt oczyszczania.

Analiza zagadnienia
Przedmiotem badań były elementy miedziane i mosiężne
przepływowego pieca gazowego, przeznaczone do łączenia za
pomocą lutowania w stanie przed lutowaniem jak i po lutowaniu płomieniowym z użyciem topnika. Analizowano wstępnie
możliwość zastosowania badań według normy PN-EN 12735-1.
„Miedź i stopy miedzi. Rury okrągłe bez szwu stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych”. Badania według tej
normy polegają na użyciu odcinka rurki o minimalnej długości
1500 mm. Jeden koniec rurki należy zamknąć i wlać rozpuszczalnik do jednej ósmej jej pojemności, zaślepić drugi koniec i wstrząsnąć w celu dokładnego oczyszczenia całej powierzchni. Następnie należy wylać zawartość do zlewki, odparować rozpuszczalnik
i zważyć masę pozostałości. Stwierdzono jednak, że wskutek znacznie mniejszych długości stosowanych elementów i ich zróżnicowania
pod względem kształtu, metoda ta nie będzie przydatna do badań.

Tablica I. Ilościowa i jakościowa charakterystyka pozostałości węgla wg PN-EN 723:1999
Nominalna
średnica
zewnętrzna
d
mm

od 10
do 54 włącznie

Węgiel resztkowy1)
mg/dm2
max.

Węgiel potencjalny2)
mg/dm2
max.

Węgiel całkowity3)
mg/dm2
max.

Próba
filmu
węglowego

R220 (rekrystalizowany)

0,20

—

0,20

tak

R250 (półtwardy)

0,20

—

—

tak

—

0,20

—

tak

0,20

—

—

tak

—

1,0

—

nie

Stan materiału

R290 (twardy)
powyżej 54

R250 (półtwardy)
R290 (twardy)

Węgiel resztkowy – ilość węgla obecnego w postaci pierwiastka chemicznego,
Węgiel potencjalny – ilość węgla obecnego w postaci związków organicznych (olejów, smarów, kwasów, alkoholi itd.),
3)
Węgiel całkowity – suma węgla resztkowego i potencjalnego.
1)
2)

Tablica II. Wyniki pomiarów pozostałości węgla

Nie myte
Próbki przed
lutowaniem
Myte
(SURTEC 131)

Nie myte

Próbki po lutowaniu
Myte
(SURTEC 469)

Rodzaj węgla

Próba I
mg/dm2

Próba II
mg/dm2

Próba III
mg/dm2

Ccałkowity

ok. 5,4

ok. 5,2

ok. 8

Cresztkowy

0,94

0,21

0,22

Cpotencjalny

ok. 4,5

ok. 3,1

ok. 7,8

Ccałkowity

0,56

0,90

0,52

Cresztkowy

0,12

0,13

0,15

Cpotencjalny

0,44

0,77

0,37

Ccałkowity

0,26

0,17

ok. 6,8

Cresztkowy

0,09

0,13

0,50

Cpotencjalny

0,17

0,04

6,30

Ccałkowity

2,39

ok. 6,4

ok. 6,6

Cresztkowy

0,20

ok. 6,4

0,90

Cpotencjalny

2,19

—

ok. 5,7

Postanowiono także sprawdzić przydatność następujących
metod badawczych:
• określenie pozostałości węgla wg PN-EN 723:1999. „Miedź
i stopy miedzi. Oznaczanie węgla na wewnętrznej powierzchni
rur lub łączników miedzianych metodą spalania”. Wartości
ilościowe dopuszczalnej zawartości różnych postaci węgla
dla różnych stanów dostawy rur miedzianych, przedstawiono
w tablicy I,
• określenie pozostałości oleju metodą analizy spektralnej,
• określenie pozostałości soli w roztworach wodnych przy użyciu
próbek po procesie lutowania metodą badania przewodności
elektrycznej roztworu.

różnych środkach myjących (SURTEC131, SURTEC469), wyniki
tych badań przedstawiono w tablicy II. Z uwagi na duże rozbieżności
wyników w próbach I i II spowodowane niejednorodnością ilości
zanieczyszczeń w zależności od odległości próbki od złącza
lutowanego, wykonano pomiary III z miejsc mniej narażonych na
ewentualne czynniki termiczne (próba III). Długości pojedynczych
odcinków pomiarowych zmniejszono z 25 mm do 20 mm ze
względu na wysokie zawartości węgla. Przeprowadzona analiza
węgla wykazała małą przydatność tej metody do określania czystości elementów lutowanych na pozostałości topnika, jak również
wykazała, że proces lutowania nie wpływa na zanieczyszczenie
elementów węglem (resztkowym, potencjalnym, całkowitym).

Badania eksperymentalne
Analiza zawartości węgla na powierzchni wewnętrznej
rurek miedzianych

Badania pozostałości oleju
na elementach przeznaczonych
do lutowania

Analizie pozostałości węgla wg PN-EN723:1999 poddano rurki
miedziane o średnicy 18 x 1 mm przeznaczone do lutowania, przy
czym badano ich czystość przed myciem oraz po myciu w dwóch

W badaniach pozostałości oleju na elementach do lutowania
postanowiono zastosować metodykę polegającą na wielokrotnym
przemywaniu elementów w określonej ilości heksanu (200 ml),
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Rys. 1. Widok próbek użytych do badań pozostałości oleju

2.00E-01

1.50E-01
Serie1
Serie2

1.00E-01

Serie3

spektrofotometryczną roztwory po myciu odparowano do „sucha” i oznaczono pozostałość oleju metodą wagową (tabl. III).
Przedstawiono też obliczenia wartości pozostałości oleju określonej metodą analizy spektrofotometrycznej, w przeliczeniu na
masę pozostałości olejowej w badanych próbkach [6]. Badania potwierdziły przydatność metody spektrofotometrycznej do określenia zanieczyszczeń olejowych badanych elementów.

Serie4
5.00E-02

Serie5

Analiza pozostałości topnika
na podstawie badań czystości wody

0.00E+00
0

100

200

300

400

-5.00E-02

Rys. 2. Wyniki badań analizy spektrofotometrycznej
Serie 1 – próbka zawierająca 10-5g oleju A (zielony) w 3 ml roztworu heksanu
Serie 2 – próbka zawierająca 10-5g oleju B (żółty) w 3 ml roztworu heksanu
Serie 5 – 11 mikrolitrów roztworu po płukaniu elementu „niemyty” w 3 ml heksanu
Serie 4 – 11 mikrolitrów roztworu po płukaniu elementu „niemyty” w 3ml heksanu
Serie 3 – 10 mikrolitrów roztworu po płukaniu elementu „myty” w 3 ml heksanu

a następnie oznaczenie pozostałości oleju w roztworze heksanu
metodą spektrofotometryczną (UV) [6]. Próbki oznaczono jako
„myte” (środek myjący 3% roztwór SURTEC 151) oraz „niemyte”
(rys. 1). Dla celów porównawczych wykonano próbki roztworu
heksanu ze zdefiniowaną ilością oleju stosowanego w procesie
technologicznym wykonywania gięcia kształtek z rur miedzianych
(serie 1, 2, rys. 2.). Wyniki badań analizy spektrofotometrycznej
wykonanej za pomocą spektrofotometru Hewlett Packard 8452A
przedstawiono na rysunku 2. Na podstawie wartości ekstynkcji
ustalonej metodą spektrofotometrycznej dla wybranego punktu
(50) przeliczano zawartość oleju. W celu sprawdzenia zgodności ilości zanieczyszczeń olejowych określonych metodą

Badania przeprowadzano na próbkach miedzianych zaraz po
procesie lutowania oraz po ich myciu w myjce ultradźwiękowej
w dwóch środkach myjących (SURTEC 469 oraz SURTEC
472, czas 15 min). Elementy lutowane podzielono na odcinki,
przy czym badaniom poddano elementy najbardziej narażone
na wystąpienie pozostałości topnika po procesie lutowania, tj.
położone w obrębie złączy lutowanych (element a, b, c rys. 3,
4). Element c oraz razem elementy a i b, zalewano 250 ml wody
destylowanej i pozostawiono w temperaturze pokojowej (20oC)
na okres 24 godz., a następnie naczynie z próbkami zanurzonymi
w wodzie umieszczono w łaźni ultradźwiękowej na 10 min. Pomiary
przewodności tak otrzymanego roztworu wody z ewentualnymi
zanieczyszczeniami mierzono za pomocą elektronicznego miernika
uniwersalnego produkcji Pracowni Analizy Instrumentalnej Politechniki Wrocławskiej. Dla każdej z nich wykonano po dwa pomiary. Wszystkie pomiary przewodnictwa porównywano z przewodnictwem wody destylowanej użytej do badań. Celem sprawdzenia,
czy założony 24 h czas moczenia jest wystarczający, próbki
myte poddano ponownemu 24 h moczeniu (oznaczenie „próbka

Tablica III. Wyniki badań pozostałości oleju
Metoda spektrofotometryczna
Elementy myte

Elementy nie myte

Uwagi

1

*

> 0,04g

0,32g

w przeliczeniu na olej A

2

> 0,04g*

0,13g

w przeliczeniu na olej B

Metoda wagowa

3
*

120

Elementy myte

Elementy nie myte

> 0,07g

0,10g

*

wartości w granicach błędu oznaczenia
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Uwagi

b

a

c
Rys. 3. Widok próbki nie mytej przed badaniem oraz przygotowaną do badań podzieloną na 3 elementy następnie poddaną badaniu (element a, b badania
wspólne, element c osobno)

b

a

c
Rys. 4. Widok próbki mytej przed badaniem oraz przygotowaną do badań podzieloną na 3 elementy następnie poddaną badaniu (element a, b badania
wspólne, element c osobno)
Tablica IV. Wyniki pomiarów przewodności
Przewodnictwo w mS/m·10

-5

Próbka niemyta

element a, b

element c

Próbka myta I
element a, b
(pierwsze moczenie)
element c

Próbka myta II
(drugie moczenie)

element a, b

element c

pomiar 1

57,78

pomiar 2

57,78

pomiar 1

151,2

pomiar 2

150,8

pomiar 1

13,99

pomiar 2

14,24

pomiar 1

16,00

pomiar 2

16,62

Następnie podjęto badania, w celu określenia czasu mycia
elementów. Badano elementy lutowane w różnych stadiach czasu
mycia przyjmując za 100% czas mycia 15 min (środek myjący
SURTEC469):
• próbkę niemytą (czas mycia 0%),
• próbkę mytą (czas mycia 25% czasu całkowitego),
• próbkę mytą (czas mycia 50% czasu całkowitego),
• próbkę mytą (czas mycia 75% czasu całkowitego),
• próbkę mytą (czas mycia 100% czasu całkowitego).

pomiar 1

13,70

pomiar 2

13,90

160

pomiar 1

13,80

140

13,49

120

element a,b/1

Woda destylowana

element a, b
element c

pomiar 1

15,39

pomiar 2

15,25

pomiar 1

15,39

pomiar 2

15,25

przewodnoĞü, mS/m 10-5

element a,b/2

pomiar 2

elemet c/1
element c/2

100
80
60
element c/2
40
elemet c/1
element a,b/2

20

myta II”). Sposób przygotowania próbek oraz wyniki badań
przedstawiono na rysunkach 3÷5 oraz tablicy IV. Wyniki badań
wskazują na przydatność proponowanej metodyki do określania
stanu czystości elementów po procesie lutowania.

element a,b/1
0
próbka
niemyta

próbka myta probka myta

I

woda

II

Rys. 5. Wyniki przewodności elektrycznej roztworu wodnego badanych
elementów (elementy wg rys. 3, 4)
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Tablica V. Wyniki pomiarów przewodności

a)

Wartości przewodnictwa w mS
element a

1,8667

element C/1

2

pomiar 2

1,9384

1,8

pomiar 1

1,6884

1,6

element C/2
element B/1
element B/2

element b

element c

pomiar 2

1,6839

pomiar 1

0,2498

pomiar 2

0,2390

pomiar 1

0,3127

pomiar 2

0,3127

przewodnoĞü, mS

Próbka niemyta
Czas mycia
0%

pomiar 1

element A/1
element A/2

1,4
1,2
1
0,8

element A/2
0,6

Próbka myta
Czas mycia
25%

element b

element c

element a
Próbka myta
Czas mycia
50%

element b

element c

0,4

element B/1

pomiar 1

0,2352

pomiar 2

0,2318

pomiar 1

0,2337

pomiar 2

0,2251

pomiar 1

0,3185

pomiar 2

0,3139

pomiar 1

0,2347

pomiar 2

0,2306

0,2

element C/2
element C/1

0
0%

25%

50%

75%

100%

woda

2,5

pomiar 1

0,2310

pomiar 2

0,2239

pomiar 1

0,2370

pomiar 2

0,2353

pomiar 1

0,2425

pomiar 2

0,2369

pomiar 1

0,2302

pomiar 2

0,2301

pomiar 1

0,2556

pomiar 2

0,2506

pomiar 1

0,2325

pomiar 2

0,2293

pomiar 1

0,2352

pomiar 2

0,2256

pomiar 1

0,2274

pomiar 2

0,2284

pomiar 1

0,2274

pomiar 2

0,2284

pomiar 1

0,2274

pomiar 2

0,2284

b)
2

element C/1
element C/2

przewodnoĞü, mS

element a

element A/1
element B/2

element B/1

1,5

element B/2
element A/1
element A/2

1

0,5

element a
Próbka myta
Czas mycia
75%

0%

element b

element c
element a
Próbka myta
Czas mycia
100%

element b
element c
element a

Woda
destylowana

element b
element c

Badania przeprowadzono podobnie jak dla próbek wykonanych
wcześniej, a wyniki badań przedstawiono na rysunku 6 oraz w tablicy V.
Przeprowadzona analiza pozostałości resztek topnika po procesie lutowania za pomocą pomiarów konduktywności wykazała
w tym przypadku dużą korelację przewodności ze stopniem
czystości elementów lutowanych. Wykazała również możliwość
wykorzystania tego typu badań do optymalizacji czasu mycia
elementów po procesie lutowania, a być może także do oceny
stopnia zanieczyszczenia kąpieli myjącej. W celu potwierdzenia
przydatności metody w zastosowaniu do innych środków myjących i różnych elementów, przeprowadzono badania z zastosowaniem innego środka myjącego (SURTEC 472). Badania
przeprowadzono podobnie jak dla środka myjącego SURTEC 469.
Poniżej przedstawiono sposób przygotowania próbek oraz wyniki
badań (rys. 7, 8, tabl. VI).
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25%

50%

75%

100%

woda

Rys. 6. Wykres przedstawiający przewodność elektryczną roztworu wodnego w zależności o ilości pozostałości potopnikowych: a – wykres słupkowy, b – wykres liniowy

a)

Widok próbki mytej ELEMENT 1 (SURTEC 472) przed badaniem oraz przygotowaną do
badań podzieloną na 3 części następnie poddane badaniu (element a, b, c)

b)

Widok próbki mytej ELEMENT 2 (SURTEC 472) przed badaniem oraz przygotowaną do badań
podzieloną na 2 części następnie poddane badaniu (element a, b)

c)

Widok próbki mytej ELEMENT 3 (SURTEC 472) przed badaniem oraz przygotowaną do badań
podzieloną na 3 części następnie poddane badaniu (element a, b, c)

Rys. 7. Widok próbki mytej: a – element 1, b – element 2, c – element 3

Tablica VI. Wyniki pomiarów przewodności.
0,29

Przewodnictwo w mS

element c
woda destylowana
element a
Element 2
element b
(SURTEC 472)
woda destylowana
element a
element b
Element 3
(SURTEC 472)
element c
woda destylowana

0,28

0,2775

0,275

pomiar 2

0,2772

0,27

pomiar 1

0,2721

0,265

pomiar 2

0,2697

0,26

pomiar 1

0,2898

0,255

pomiar 2

0,2842

pomiar 1

0,2875

pomiar 2

0,2875

pomiar 1

0,2897

pomiar 2

0,2887

0,29

pomiar 1

0,2888

0,289

pomiar 2

0,2865

pomiar 1

0,2875

pomiar 2

0,2875

pomiar 1

0,2832

pomiar 2

0,2805

pomiar 1

0,2992

pomiar 2

0,2951

pomiar 1

0,3010

pomiar 2

0,2944

pomiar 1

0,2875

pomiar 2

0,2875

Badania potwierdziły czystość badanych elementów z zastosowaniem środka myjącego SURTEC 472. Istnieje możliwość
stosowania innych metod badań czystości połączeń lutowanych
polegających na pomiarze konduktywności, np. metoda Brosle’a
według normy PN-EN 8502-6:2000, której to przydatność
stwierdzono w pracy [7]. Przeprowadzone badania były podstawą
do wdrożenia systemu oceny czystości elementów w jednym
z zakładów produkujących złącza lutowane pieców gazowych.

Wnioski
Przeprowadzone badania wykazały:
• Określenie ilości pozostałości olejowych na rurkach
miedzianych przed procesem lutowania można wykonać
metodą badań spektrofotometrycznych roztworu heksanu
otrzymanego z płukania elementów.
• Określenie czystości rurek miedzianych po procesie lutowania można dokonywać metodą pomiaru konduktywności
wody otrzymanej z odpowiedniego płukania elementów.

A

woda

0,288
0,287
0,286
0,285
S2

0,284

S1

A

B

woda

b)

0,305
0,3
0,295
0,29
0,285
0,28
0,275
S2
S1

0,27
A

B

C

woda

Element 3

c)

Rys. 8. Wyniki pomiarów przewodności wody po myciu elementów: a –
element 1, b – element 2, c – element 3

Metodę tę również można zastosować do optymalizacji
czasu mycia elementów po procesie lutowania, a być może
do oceny stopnia zanieczyszczenia kąpieli myjącej.
• Przeprowadzona analiza określenia pozostałości węgla
wg PN-EN723:1999 wykazała małą przydatność tej metody do oceny czystości elementów lutowanych.
• Przedstawione wyniki badań i analiz zostały wykorzystane
do udoskonalenia procesu technologicznego w jednej z firm
produkujących lutowane elementy pieców grzewczych.

[1]
[2]

[6]

[4]

C

Element 2

[5]

[3]

B

a)
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Lutowanie próżniowe uszczelnień ulowych
w aparatach kierujących wykonanych
ze stopów Hastelloy i Inconel z zastosowaniem
lutu NiCrSiB
Vacuum brazing of honeycomb seals in vane ring
made of nickel alloy: Hastelloy
and Inconel by use filler material NiCrSiB
Streszczenie

Abstract

Aparat kierujący gazy jest bardzo precyzyjnym odlewem wykonanym ze stopów na bazie niklu i osadzonym na wale głównym silnika. Ze względu na bardzo odpowiedzialny charakter
pracy, jako uszczelnienie pomiędzy aparatem kierującym a wałem głównym, stosuje się uszczelnienie ulowe, które jest jednym z najnowocześniejszych rozwiązań konstrukcyjnych w
tej dziedzinie. Powyższe uszczelnienia mają budowę ,,plastra
miodu” i są lutowane prostopadle krawędziami poszczególnych
komórek do cylindrycznej powierzchni aparatu. Lutowanie to
polega na jednoczesnym lutowaniu tysięcy cienkościennych
komórek do powierzchni aparatu. Bardzo istotną cechą charakteryzującą skalę trudności jest to, iż linia styku pomiędzy
lutowanymi elementami ma grubość setnych części milimetra
a długość połączenia sięga setek metrów. Przy tego rodzaju
lutowaniu na uwagę zasługuje przygotowanie powierzchni do
lutowania, sposób zakładania lutu w kapilary ula, parametry
lutowania, sposób sprawdzania itp.

Turbine vanes are precise casting made of alloys nickel
based. Due to demanding character of work, as a seal between
vanes and main shaft honeycomb seal is used, which is modern
design issue, on this field. The seals have honeycomb structure
and brazed perpendicularly to the cylindrical surface of the vane.
Brazing is a simultaneously connection thousand of thin wall
cells to the vane. Crucial is that contact between elements with
thickness of the wall about hundred part of millimeter and length
more then hundred meters, require well preparation of braze
material on honeycomb, brazing parameters and afterwards
inspection, etc.

Wstęp
W najnowocześniejszych silnikach lotniczych stosowanych
w lotnictwie cywilnym jak i wojskowym bardzo istotną rolę przywiązuje się na etapie ich konstruowania, a następnie w produkcji
do właściwego doboru i wykonawstwa uszczelnień pomiędzy
wirującymi częściami turbiny. Do najważniejszych uszczelnień
występujących w silniku zaliczamy te, których zadaniem jest
zmniejszenie szczeliny pomiędzy częścią wirującą – „wirnikiem”
a częścią stałą – obudową. Podstawowym zadaniem tych
uszczelnień jest skierowanie „prawie” całości powietrza oraz

Dr inż. Tomasz Babul, mgr inż. Stefan Kowalski – Instytut
Mechaniki Precyzyjnej, dr inż. Jerzy Jakubowski, prof. dr hab. inż.
Jacek Senkara – Politechnika Warszawska, mgr inż. Jan Kopeć, mgr
inż. Lucyna Turowska – WSK „PZL-Rzeszów” SA.
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gazów spalinowych na turbinę, co decyduje o jej sprawności.
Ze wzrostem wielkości szczeliny zmniejsza się ilość powietrza
przepływającego przez turbinę co automatycznie obniża sprawność
oraz osiągi silnika. W różnych miejscach jednostki napędowej
stosowane są różnego typu uszczelnienia (rys. 1). Wybór rodzaju
uszczelnienia jest zależny nie tylko od warunków pracy danej
sekcji silnika co związane jest z występowaniem znacznych i szybko zmieniających się gradientów temperatury i ciśnienia, ale
również obecnością silnie erozyjnych, korozyjnych i kawitacyjnych
wpływów środowiska (spaliny). Dotychczas stosowano w turbinie
uszczelnienia metaloceramiczne i o sprawności turbiny decydowała
tylko wielkość szczeliny. Obecnie w miejsce uszczelnień metaloceramicznych stosuje się uszczelnienia ulowe o strukturze „plastra miodu”, wykonywane ze stopów niklu.
Przewaga uszczelnień ulowych nad innymi rozwiązaniami
polega również na tym, że poszczególne cele ula działają jak
niskociśnieniowe elementy sprężające gaz pomiędzy łopatkami

powáoka
uszczelniająca

uszczelnienie
kauczukowe

bandaĪ wiąĪący

uszczelnienie powietrzne

segment kanaáu
powietrznego

koánierz uszczelnienia

uszczelnienie ulowe

Rys. 1. Przykłady różnego typu uszczelnień w nowoczesnym silniku lotniczym

a korpusem aparatu kierującego gazy, po drugie jako taśmy poślizgowe odporne na ścieranie. Zjawisko uszczelnienia gazowego
polega na tym, że gazy przepływające przez szczelinę z uszczelnieniem ulowym są hamowane przez ścianki kapilar, odbijają się
od nich i stwarzają dodatkowy opór przepływającemu powietrzu.
W efekcie obserwuje się zjawisko dynamicznego gazowego doszczelnienia silnika. Technologią stosowaną do łączenia uszczelnień ulowych z korpusami aparatów kierujących gazy jest lutowanie
w wysokiej próżni.

Lutowane materiały
w ulowych uszczelnieniach silnika
Odlewy korpusów aparatów kierujących
Do produkcji aparatów kierujących stosowane są dwa typy
stopów na bazie niklu. Pierwszym z nich jest stop Inconel 738
opisany w normie AMS 5391 i przeznaczony jest do wykonywania

odlewów korpusów. Korpusy z tego gatunku materiału odlewane
są próżniowo metodą wytapianych modeli, co pozwalana na uzyskanie półproduktów o bardzo skomplikowanych kształtach, ale
również o bardzo wysokiej jakości wszystkich powierzchni. Jest
to szczególnie ważne gdyż jeden odlew aparatu kierującego składa
się z dwóch pierścieni, o skomplikowanych kształtach, pierścienia
wewnętrznego i zewnętrznego połączonych umiejscowionymi promieniowo łopatkami silnika. Wybór tego gatunku stopu na elementy
silnika lotniczego związany jest z wymaganiami, jakie stawiane są
łopatkom turbin tzn. wysoka wytrzymałość do 980oC oraz odporność na utlenianie do 1090oC. Skład chemiczny stopu AMS 5391
podano w tablicy I.
Oprócz tego, że stop ten podlega odbiorom opisanym w normach AMS 2268 („Limity chemicznej analizy...”), AMS 2360
(„Właściwości odlewów w temperaturze pokojowej”), AMS 2694
(„Naprawa spawaniem odlewów...”) oraz AMS 2894 („Znakowanie
odlewów”) dodatkowo musi spełniać wymagania norm związanych
z badaniem jego właściwości w wysokich temperaturach (ASTM E
139 i AMS 2362). Do najważniejszych z nich zalicza się próbę peł-

Tablica I. Skład chemiczny stopów stosowanych na korpusy i uszczelnienia aparatów kierujących
Gat. stopu

Zawartość pierwiastków (% wag.)
Cr

Mo

Nb

Ti

Al

B

Fe

Co

W

C

Ni

AMS 5391 (Inconel 738)

16

2

1

3,5

3,5

0,1

max 0,5

8,5

-

max 0,1

reszta

AMS 5599 (Inconel 625)

21

9

4

max 0,4

max 0,4

5

max 1

-

max 0,1

reszta

AMS 5536 (Hastelloy X)

22

9

-

-

-

-

18,5

1,5

0,6

max 0,1

reszta
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Tablica II. Skład chemiczny lutów proszkowych na bazie niklu. (dane firmy MBF)
MBF
stop

Zawartość pierwiastków (% wag.)

AWS & AMS
Klasyfikacja

Cr

Fe

Si

C*

B

P

W

Co

Ni

15

-

13,0

4,2

4,5

0,03

2,8

-

-

1,0*

r

20

AWS BNi2/AMS 4777

7,0

3,0

4,5

0,06

3,2

-

-

-

r

30

AWS BNi3/AMS 4778

-

-

4,5

0,06

3,2

-

-

-

r

50

AWS BNi-5a

19,0

-

7,3

0,08

1,5

-

-

-

r

51

AWS BNi-5b

15,0

-

7,25

0,06

1,4

-

-

--

r

55

5,3

-

7,3

0,08

1,4

-

-

-

r

60

AWS BNi6

-

-

-

0,10

-

11,0

-

-

r

80

-

15,2

-

-

0,06

4,0

-

-

-

r

zania prowadzoną w temperaturze 982oC ± 2 przy obciążeniu 152
MPa. Odlewy ze stopu AMS 5391 nie podlegają obróbce cieplnej.
Drugim gatunkiem materiału stosowanym do produkcji aparatów kierujących jest stop Inconel 625 (AMS 5599). Używany jest
on w przypadku, gdy aparaty kierujące wykonywane są z blachy.
Skład chemiczny tego stopu podano w tablicy I. Aparaty kierujące wykonane z blachy podlegają wygrzewaniu w temperaturze
870oC±4 w czasie zależnym od grubości blachy, a następnie
są chłodzone z szybkością chłodzenia na powietrzu lub większą.
Odbiorowi podlega sprawdzenie właściwości wytrzymałościowych
na rozciąganie (Rm i Re), zginanie jak również określenie wielkości
ziarna.

Materiały na uszczelnienia ulowe
Na uszczelnienia ulowe stosowane do aparatów kierujących
w silnikach lotniczych wykorzystywany jest stop niklu AMS 5536
(Hastelloy X). Skład chemiczny tego stopu zamieszczono w tablicy
I. Do wyrobu uszczelnień ulowych stosuje się blachę walcowaną
na gorąco, a następnie poddaje się ją przesycaniu w temperaturze
1150–1175oC i szybko schładza. Badania taśm obejmują wyznaczenie: wytrzymałości na rozciąganie, granicy plastyczności,
współczynnika gięcia jak również właściwości przy pełzaniu w temperaturze 815oC.

Badania i dobór lutu
W procesach lutowania uszczelnień ulowych do aparatów
kierujących stosowane są przede wszystkim stopy na bazie niklu typu NiCrSiB. W chwili obecnej wykorzystywanych jest kilka
rodzajów lutowia produkowanego przez wyspecjalizowane firmy

ściśle współpracujące z przemysłem lotniczym. Składy chemiczne tych lutów są ściśle określone przez normy: AWS (American
Welding Standard) oraz AMS (American Material Standards).
Skład chemiczny lutów zamieszczono w tablicy II. Często w literaturze luty te występują również oznaczone jako MBF (Metglas®
Brazing Foil). W zastosowaniach lotniczych luty te wykorzystywane są w formie proszku połączonego za pomocą organicznego
spoiwa. Najczęściej dostarczane są w formie taśmy dwustronnie
klejącej o grubościach od 0,1 mm do kilku dziesiątych milimetra
oraz szerokości od kilku milimetrów do dziesiątków centymetrów
w zależności od wymagań zamawiającego. Najczęściej stosowanym lutem do łączenia plastrów miodu jest lut BNi2/AMS 4777.
Właściwości tego luty zamieszczono w tablicy III razem z innymi
proszkowymi lutami na bazie niklu przeznaczonymi do zastosowań lotniczych.
Przeprowadzono badania właściwości lutu BNi2, a zwłaszcza
zwilżalności i rozpływności na stopie Inconel 738 z którego wykonywane są aparaty kierujące. Dla każdego wariantu technologicznego zaproponowano identyczny cykl technologiczny. Składał się
on z nagrzewania z szybkością 15oC/min do temperaturowy
960oC, w której stosowano przystanek w czasie 10 min, a następnie dalszego nagrzewania, z tą samą szybkością, do zadanego
poziomu temperatury (powyżej temperatury likwidus), w którym
wytrzymywano próbki w określonym czasie. Procesy prowadzono przy ciśnieniu rzędu 10-2Pa. Próbki chłodzono razem z piecem. Ogólny przebieg temperaturowo-czasowy odpowiadał przemysłowym warunkom technologicznym lutowania w piecu próżniowym.
Wyniki badań rozpływności kropli lutu o jednakowej masie
przedstawiono w tablicy IV i rysunku 2.

Tablica III. Właściwości lutów proszkowych na bazie niklu
MBF
stop

AWS & AMS
Klasyfikacja

15

Temp.
lutowania

Gęstość

solidus

likwidus

°C

g/cm3

965

1103

1135

7,82

969

1024

1055

7,88

20

AWS BNi2/AMS 4777

30

AWS BNi3/AMS 4778

984

1054

1085

8,07

50

AWS BNi-5a

1052

1144

1170

7,70

51

AWS BNi-5b

1030

1126

1195

7,73

950

1040

1070

7,72

883

921

950

8,14

1048

1091

1120

7,94

55
60

AWS BNi6

80
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Temperatura przemiany
°C
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Tablica IV. Wyniki rozpływności lutu BNi2 na stopie Inconel 625
Temperatura lutowania
°C

Czas lutowania
min

Pole rozpłynięcia
mm2

970

30

17,3

1020

10

48,1

1020

30

52,8

1050

10

53,4

1050

30

55,4

1070

10

56,2

b.

c.

d.

Rys. 3. Mikrostruktury strefy połączenia lutu BNi 2 z stopem Inconel 625:
a – 970oC, t = 30 min; b – 1020oC, t = 10 min; c – 1020oC, t = 30 min,
d – 1050oC, t = 30 min piaskowana (Pow. x 500)

60
50
Pole rozpáywnoĞci [mm2]

a.

10 min
30 min

40

Badania i dobór stanu powierzchni lutowanych stopów
na zwilżalność lutem

30
20
10
0
970

1020

1050

1070

Temperatura [OC]

Rys. 2. Rozpływność lutu BNi2 na powierzchni stopu Inconel 625 w funkcji
czasy i temperatury

Badania metalograficzne przeprowadzone za pomocą mikroskopu z cyfrowym zapisem obrazu X9C OLYMPUS+, wykazały istotne
zmiany w strukturze strefy przejściowej lut–podłoże w zależności od
przyjętych parametrów wygrzewania lutu BNi2 (rys. 3).

Istotnym czynnikiem wpływającym na jakość lutowania
jest przygotowanie powierzchni. Do uzyskania zróżnicowanej
chropowatości powierzchni zastosowano kilka rodzajów środków
ściernych o różnej granulacji. W pracy zastosowano metodykę
opierającą się na określeniu zwilżalności powierzchni poprzez
pomiar powierzchni podłoża lutem po procesie lutowania, po
przeprowadzeniu tzw. „ślepego procesu”. Pod tym określeniem
rozumiany jest proces, który prowadzony w takich samych
warunkach jak proces lutowania (luty, materiał podłoża, czas,
temperatura, przystanki temperaturowe, ciśnienie itd.) ale elementy
lutowane nie mają ze sobą kontaktu i tym samym nie może dojść
do procesu ich połączenia.
W celu określenia wpływu stanu powierzchni, na rozpływność
lutu, płytki wykonane z stopu Inconel 625 poddano obróbkom
powierzchniowym pozwalającym na uzyskanie anizotropowych

Tablica V. Wpływ sposobu przygotowania powierzchni na wybrane parametry opisujące reologię powierzchni
Nr wariantu

Opis ścierniwa (ścierniwo)

Ra

Rz

Rm

Rt

Rp

1

powierzchnia w stanie dostawy

1,28

5,69

6,37

6,58

4,56

2

papier 80

1,18

5,60

6,20

6,73

3,87

3

papier 180

0,72

4,20

4,58

5,04

3,09

4

papier 320

0,89

4,78

5,63

6,02

3,53

5

ziarno Al2O3 -100

4,65

25,82

31,90

36,22

21,12

6

ziarno Al2O3 – 24

7,00

35,72

45,77

51,17

32,75

7

powierzchnia polerowana

0,63

3,60

4,02

4,20

2,33

8

ziarno Al2O3 – 240

0,89

5,46

5,81

6,62

3,80

9

ziarno ZrO2 – 240

1,19

8,10

8,94

9,99

4,65

`10

ziarno Al2O3 – 120

1,15

11,04

14,81

15,01

5,90

11

ziarno ZrO2 - 240 + Ni* 3 µm

1,21

8,46

9,98

10,41

4,37

12

ziarno ZrO2 – m 240 + Ni* 6 µm

1,29

8,29

9,90

10,52

5,21

13

ziarno ZrO2 – 240 + Ni* 10 µm

1,42

9,66

11,93

12,63

5,46

Ni* – po procesie obróbki strumieniowo ściernej stosowano niklowanie galwaniczne uzyskując grubość powłoki pokazaną w tablicy,
Ra – średnie arytmetyczne odchylenie od linii średniej,
Rz – wysokość chropowatości wg dziesięciu punktów profilu,
Rm – największa odległość między przylegającym do siebie wierzchołkiem i wgłębieniem na odcinku pomiarowym,
Rt – odległość pomiędzy najwyżej położonym wierzchołkiem a najniżej położonym wgłębieniem na odcinku pomiarowym,
Rp – średnia z pięciu wierzchołków powyżej linii średniej.
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i izotropowych aerologicznych właściwości powierzchni. Zastosowane procesy technologiczne dobrano w taki sposób, aby uzyskać odmienne parametry chropowatości charakteryzowanej przez
następujące parametry: Ra, Rz, Rm, Rt, Rp. Pomiary przeprowadzono
na profilografometrrze firmy Hommelwerk.
Opis próbek oraz parametry charakteryzujące chropowatość powierzchni badanych próbek zamieszczono w tablicy V.
Pomiary parametrów chropowatości prowadzono na długości
4,8 mm.
Z przeprowadzonych pomiarów wynika, że najwyższe wartości
parametrów, opisujących chropowatość powierzchni, uzyskano
dla próbek, w których do obróbki strumieniowo-ściernej stosowano ziarno Al2O3 o nr 100 oraz 24. Zgodnie z oczekiwaniami ze
wzrostem granulacji ziarna wykorzystanego do procesu, wzrastała
również wartość Ra.
Próbki 1 poddano odtłuszczaniu, na tak przygotowanych podłożach umieszczono próbki lutu BNi2 w postaci krążków o średnicy 5 mm x 0,5 mm wyciętych z taśmy lutowniczej (przygotowanie zgodne z parametrami zawartymi w tablicy V). Ich masa
wynosiła ok. 54 mg. Tak przygotowane zestawy umieszczono
w laboratoryjnym piecu próżniowym, a następnie poddano procesowi wygrzewania wg stosowanego w WSK Rzeszów procesu
technologicznego. Wyniki pomiarów pola powierzchni kropli lutu
BNi2, na tle parametru chropowatości powierzchni Ra, na próbkach
obrabianych zgodnie z technologiami zamieszczonymi w tablicy V
przedstawiono na rysunku 4.

45,00

8,00
Pole powierzchni

7,00

Ra

35,00

6,00

30,00

5,00

25,00
4,00
20,00

Ra [ µ m]

Pole powierzchni [mm 2]

40,00

Technologia lutowania
Lutowanie uszczelnień ulowych zalicza się do lutowania twardego i wykonuje się je w piecach próżniowych. Części kierowane
do lutowania muszą być bardzo starannie umyte i odtłuszczone.
Na korpusach aparatów mimo, że są to odlewy próżniowe, to
jednak na ich powierzchniach i w warstwie przypowierzchniowej
znajduje się wiele mikroskopijnych zanieczyszczeń. Zanieczyszczenia powierzchniowe są usuwane poprzez obróbkę strumieniowo
ścierną u producenta odlewów, natomiast zanieczyszczenia
w warstwie przypowierzchniowej wydostają się na powierzchnie
podczas lutowania w próżni, stanowiąc przeszkodę w zwilżaniu
powierzchni przez lutowie. W związku z powyższymi stosuje się
oczyszczanie próżniowe przed operacją lutowania. Najbardziej
efektywnym wariantem oczyszczania próżniowego jest oczyszczanie wg parametrów: temperatura – 1020oC; czas – 2 h; próżnia
– 10-5 Tr; studzenie z piecem do 800oC, a następnie szybkie chłodzenie.
W celu usunięcia zanieczyszczeń, które wydostały się na powierzchnie odlewów aparaty kierujące podaje się obróbce strumieniowo ściernej, gdzie jako ścierniwo używa się tlenku aluminium.
Powierzchnie korpusu aparatu do których lutuje się uszczelnienia
ulowe pokrywa się galwanicznie niklem.
Powierzchnie nie podlegające niklowaniu są zabezpieczane
taśmą ołowianą i pastą zabezpieczająca. Grubość powłoki niklowej
wynosi od 3 do 6 mikronów. Istotne znaczenie na jakość połączenie
ma właściwe i staranne nałożenie lutu na kapilary plastra miodu. Do
lutowania uszczelnień ulowych zastosowany został lut typu NiCrSiB
w postaci taśmy wytworzonej z proszku metali o ziarnistości 140
o odpowiednim składzie chemicznym wg normy AMS 4777 (patrz
rozdz. 2). Proszek z którego jest formowana taśma łączony jest
lepiszczem wypalającym się w temperaturze 982oC nie pozostawiając żadnego niepożądanego produktu. Lut w postaci taśmy
wciskany jest na specjalnej prasie rolkowej w kapilary „plastra
miodu” (rys. 5).

3,00

15,00

2,00

10,00

1,00

5,00
0,00

0,00
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Nr wariantu wg tabeli 5.1

Rys. 4. Zestawienie rozpływności lutu BNi2 na powierzchni stopu Inconel
625 dla różnych technologii przygotowania powierzchni uwzględniające
wartość współczynnika Ra

Jak wynika z przedstawionych danych największe pola zwilżone lutem (rozpływność) uzyskano dla próbek: 1 – w stanie dostawy z wyraźnie widocznymi rysami na powierzchni, wynikającymi
z procesu walcowania w trakcie procesu produkcyjnego, 2 – przygotowanych metodami anizotropowymi (przecierane papierami
ściernymi), natomiast najmniejszą na próbkach piaskowanych.
Zauważyć można również, że ze wzrostem grubości ziaren użytych do piaskowania maleje pole zwilżalności powierzchni lutem.
Pokrycie próbek piaskowanych niklem poprawia w nieznaczny
sposób rozpływność lutu BNi2 na powierzchni próbek, lecz jest
ona znacznie mniejsza (zwłaszcza po zastosowaniu procesu niklowania galwanicznego pozwalającego na uzyskanie grubości Ni
w przedziale 3–6 µm) od rozpływności uzyskiwanej na próbkach
anizotropowych.
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Rys. 5. Wciskanie lutu w plaster miodu

Bardzo istotnym elementem przy wykonywaniu uszczelnień
ulowych jest odpowiednie pozycjonowanie kapilarnej struktury
plastra miodu do korpusu aparatu. Dodatkowa trudność sprawia
zachowanie szczeliny nie przekraczającej 0,1 mm pomiędzy
kapilarną struktura „plastra miodu” a korpusem aparatu.
Pozycjonowanie oraz wstępne mocowanie kapilarnych struktur
„plastra miodu” do korpusu aparatu wykonuje się poprzez
zgrzewanie punktowe, zgrzewarką impulsową typ DUAL 500.

a)

b)

Rys. 6. Stanowisko a – zgrzewania punktowego, b – zgrzewanie punktowe

Przymocowane uszczelnienie ulowe do korpusu aparatu poddaje się lutowaniu w piecu próżniowym wg parametrów: temperatura – 1040+/-10 oC; czas – do 6 min; próżnia – 10-5 Tr studzenie
z piecem do temperatury 800oC.

Kontrola połączeń lutowanych
Lutowane połączenia ulowe podlegają kontroli wizualnej i grawitacyjnej próbie szczelności lub boroskopowej. Podczas kontroli
wizualnej sprawdza się czy jest menisk na krawędziach łączących uszczelnienie ulowe z materiałem podstawowym oraz czy
w strukturze „plastra miodu” występują komórki zablokowane lub
zamknięte, zdeformowane lub inne uszkodzenia dyskwalifikujące.
Po kontroli wizualnej zalutowany zespół należy przemyć w myjce
ultradźwiękowej i dokładnie osuszyć. Kontrolę grawitacyjną próby szczelności przeprowadza się w ten sposób, że zanurza się
zalutowany zespół otworami kapilar do góry w kąpieli penetranta
na odcinku łuku 90o (1/4 długości obwodu) w czasie 5–10 s. Nie
wyjmując zespołu z kąpieli penetranta należy zespół obrócić o 90o.
Czynność powyższą należy powtórzyć aż do uzyskania pełnego
pokrycia penetrantem.

netrant, który wypełni nieszczelną kapilarę. Po zanurzeniu całego
obwodu zespołu w penetrancie należy go położyć w ten sposób,
ażeby ścianki kapilar były ułożone poziomo i penetrant mógł wypłynąć z nieszczelnych komórek. Po wysuszeniu zespołu w suszarce
(71oC) i ostudzeniu dokonuje się sprawdzenia przy oświetleniu
ultrafioletowym. Kapilary nieszczelne w których był penetrant będą
świecić, a kapilary szczelne do których nie dostał się penetrant
nie będą świecić. Równorzędną metodą sprawdzenia szczelności
połączeń lutowanych uszczelnień jest metoda za pomocą boroskopu w tym przypadku ocena szczelności oparta jest na podstawie
oceny menisku pomiędzy kapilarą „plastra miodu” a materiałem
podstawowym (rys. 8).
Ze względu na ważność i odpowiedzialność uszczelnień ulowych w silniku lotniczym proces lutowania uszczelnień ulowych
jest monitorowany.

Rys. 7. Schemat zanurzania w kąpieli penetranta

Do kapilar szczelnie zalutowanych, penetrant się nie dostanie
ponieważ nie pozwoli mu znajdujące się w kapilarze powietrze.
Z kapilar nieszczelnych powietrze zostanie wypchnięte przez pe-
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Badanie zwilżalności podłoży miedzianych
bezołowiowymi stopami lutowniczymi
Studies of wetting copper substrates
by lead-free solders
Streszczenie

Abstract

W związku z wprowadzeniem Dyrektywy RoHS 1.07.2006
roku, do lutowania w elektronice stosowane są stopy bezołowiowe. Charakteryzują się wyższymi temperaturami topnienia
i wyższymi napięciami powierzchniowymi od tradycyjnego
stopu SnPb. Nie ustają poszukiwania zamienników stopu SnPb.
Przedmiotem badań było napięcie powierzchniowe i międzyfazowe stopów bezołowiowych SnAgCu, SnAgCuBi, SnZn,
SnAgZn oraz zwilżanie podłoży miedzianych tymi stopami.
Stwierdzono, że dodatek bizmutu do stopu SnAgCu powoduje
spadek napięcia powierzchniowego i międzyfazowego w stosunku do stopu trójskładnikowego. Otrzymany stop SnAgCuBi
dobrze zwilża podłoże miedziane. Eutektyczny stop SnZn
wykazuje wyższe napięcie powierzchniowe niż stop SnPb.
Zwiększanie zawartości cynku w eutektyce Sn3,5Ag powoduje
wzrost napięcia powierzchniowego i międzyfazowego oraz brak
poprawy zwilżania powierzchni miedzianych.

Directive RoHS came into practice from 1st July 2006 and
forced using lead-free solders for soldering in electronics. These
new solders have higher melting temperature and higher surface
tension than SnPb. Investigation of new lead-free solder persists
in doing. The subject of studies were surface tension, interfacial
tension of the SnAgCu, SnAgCuBi, SnZn, SnAgZn lead-free
solders as well as copper wettability by these solders. It was
established that the SnAgCu solder with different addition of Bi
demonstrates decrease of the surface tension and interfacial
tension in comparison to ternary solder. Obtained SnAgCuBi
solder wets very well copper substrate. Eutectic SnZn alloy
has a higher surface tension than SnP. Increasing amount of
Zn element in Sn3,5Ag alloy demonstrates increase surface
and interfacial tensions without improving wettability of copper
surfaces.

Wstęp
Przez ponad 50 lat w elektronice stosowano eutektyczny stop
SnPb do lutowania zespołów na płytkach drukowanych. Od 1 lipca
2006 roku zaczęła w Europie obowiązywać Dyrektywa 2002/95/WE
(RoHS), która ogranicza stosowanie ołowiu, rtęci, kadmu, chromu
VI, polibromowanych bifenyli (PBB) oraz polibromowanych eterów difenylowych (PBDE) w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Po intensywnych poszukiwaniach nowych stopów lutowniczych, zamienników stopu SnPb stwierdzono, że nie ma jednego zamiennika tego stopu. Obecnie najczęściej do lutowania
na fali, stosowane są stopy SnAgCu, SnCu rzadziej SnAg, a do
lutowania rozpływowego: SnAgCu lub SnAg. Stosowane stopy
bezołowiowe charakteryzują się wyższymi temperaturami topnienia oraz wyższymi napięciami powierzchniowymi, stąd nadal
trwają poszukiwania nowych składów stopów. Z punktu widzenia
możliwości zastosowania danego stopu do lutowania, istotnym
parametrem jest zwilżalność, a właściwie łatwość z jaką określony

Dr inż. Krystyna Bukat, dr inż. Józef Gromek – Instytut Tele
i Radiotechniczny w Warszawie, dr hab. inż. Zbigniew Moser
– Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Warszawie.
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metal lub stop może być zwilżony lutem. W elektronice szczególnie
ważna jest zwilżalność podłoży miedzianych przez lut. Do oceny zwilżania stosuje się. metodę meniskograficzną, tj. metodę
z użyciem czułej wagi zwilżania.

Materiały do badań
Do badań meniskograficznych przeznaczono stopy bezołowiowe trój-, czteroskładnikowe opracowane i wykonane w ramach projektu badawczego „Proekologiczne, niskosrebrowe stopy
bezołowiowe” oraz w projekcie prowadzonym w ramach sieci
naukowej „Zaawansowane materiały lutownicze”. Prace te realiTablica I. Składy stopów bezołowiowych opracowanych w oparciu
o eutektykę Sn3,5Ag z dodatkami Cu i Bi
Stop
% masy
Sn3.65Ag
Sn2.56Ag0.26Cu
Sn2.86Ag0.40Cu
Sn2.77Ag0.25Cu6.91Bi
Sn2.56Ag0.27Cu11.45Bi
Sn2.4Ag0.45Cu6.65Bi
Sn2.49Ag0.52Cu11.17Bi

Stop
% at.
Sn3.8Ag
Sn2.76Ag0.46 Cu
Sn3.13Ag0.74Cu
Sn3.13Ag0.48Cu4.02Bi
Sn2.95Ag0.53Cu6.81Bi
Sn2.7Ag0.86Cu3.86Bi
Sn2.86Ag1.01Cu6.62Bi

zowane były przez zespoły Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN (koordynatora projektów), Instytut Tele- i Radiotechniczny, Instytut Metali Nieżelaznych.
W tablicy I przedstawiono składy stopów bezołowiowych, które
opracowano w oparciu o eutektykę Sn3,5Ag. Dodając do stopu SnAg
różne ilości miedzi otrzymano stopy trójskładnikowe SnAgCu, do których dodawano Bi w celu otrzymania stopów czteroskładnikowych
SnAgCuBi.
Drugim kierunkiem badań jest opracowanie nowych stopów
bezołowiowych w oparciu o eutektykę Sn-9Zn, ponieważ temperatura topnienia eutektyki Sn-9Zn wynosi 198oC i jest bliska
temperaturze lutu Sn-Pb (183oC). W ramach badań wspólnych
sieci, badano stop eutektyczny Sn-9Zn oraz stopy na bazie eutektyki SnAg z dodatkiem Zn (tabl. II).
Tablica II. Składy stopów bezołowiowych opracowanych w
oparciu o eutektykę Sn3,5Ag
z dodatkami Zn

czujnik

wzmacniacz

páytka
komputer

drukarka

kąpiel lutu
Rys. 1. Schemat blokowy układu pomiarowego meniskografu

Układ pomiarowy meniskografu składa się z wanny z lutem
umieszczonej na mechanizmie podnoszącym, czułej wagi z przetwornikiem, do której zamocowany jest uchwyt na próbkę do
badania (rys. 1). Wypadkowa składowych pionowych sił zwilżenia
i wyporu jest odbierana przez przetwornik i przetwarzana na sygnał
elektryczny, który jest zapisywany w sposób ciągły w funkcji
czasu.

Stop
% at.
(Ag-Sn)eut + 2Zn
(Ag-Sn)eut + 5Zn
(Ag-Sn)eut + 10Zn
(Ag-Sn)eut

Zasada i możliwości
pomiarów meniskograficznych
Fizyczną podstawą pomiarów meniskograficznych jest zjawisko zwilżania. W procesie lutowania biorą udział trzy fazy: faza stała (element lutowany), faza ciekła (ciekły lut), faza gazowa (zwykle
powietrze atmosferyczne lub topnik). Molekularne oddziaływanie
tych trzech faz powoduje powstanie napięcia powierzchniowego
(sił napięcia powierzchniowego) między: fazą stałą i fazą ciekłą
(JSL); fazą stałą i fazą gazową (JSV) oraz fazą ciekłą i fazą gazową
(JLV).
Stan równowagi tego układu opisuje równanie Younga

JSV + JSL + JLV = 0

(1)

Na zanurzaną w lut powierzchnię metalu działają dwie siły:
wyporu i zwilżania:

Fr = Fw – Fg

(2)

gdzie: Fr – mierzona siła wypadkowa, Fw – siła zwilżenia,
Fg – siła wyporu.
Uwzględniając kąt utworzony między powierzchnią elementu
lutowanego (zwilżanego) i powierzchnią ciekłego lutu, zwany
kątem zwilżenia, zależność sił działających na zanurzony w lucie
element przedstawia równanie Laplace:

Fr = JLV × l × cos T–U× V × J

Rys. 2. Przebieg procesu zwilżania. Krzywa teoretyczna. Fmax – maksymalna
siła zwilżania, Wz – czas zwilżania

(3)

gdzie: Fw = JLV × l × cos T – siła zwilżenia, Fg = U × V × g – siła wyporu, JLV – napięcie powierzchniowe (międzyfazowe): ciekły
lut–topnik (powietrze), l – obwód badanego elementu w obszarze
menisku, U – gęstość lutu w temperaturze próby, V – objętość
części zanurzonej badanego elementu, g – przyspieszenie ziemskie
(9,81 cm/s2).

Sposób wykonania pomiaru zwilżania przy użyciu meniskografu został przedstawiony na rysunku 2. Pomiar przeprowadzono
na próbce metalicznej, np miedzianej. W punkcie A próbka styka
się z powierzchnią lutu, zostaje zamknięty obwód elektryczny
i następuje rejestracja przebiegu zwilżania. Odcinek AB odpowiada
etapowi zanurzania próbki w kąpieli lutu. W punkcie C zaczyna się
zwilżanie. Punkt D odpowiada momentowi, w którym składowa
pionowa siły zwilżania równa się zero (kąt zwilżania T = 90°),
a na próbkę działa tylko siła równa wyporowi hydrostatycznemu.
Odcinek DF odpowiada etapowi wzrostu zwilżania, a kąt zwilżania
T maleje. Po ustaleniu się równowagi termodynamicznej układu:
próbka metalowa–ciekłe spoiwo–topnik, co jest równoważne
ustaniu reakcji metalurgiczno-chemicznych, siła zwilżania osiąga
wartość maksymalną (punkt F). Punkt G odpowiada momentowi
wyciągania próbki z lutu. Wszystkie te etapy są odzwierciedlone na
krzywej zwilżania.
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Przy użyciu meniskografu możliwy jest również pomiar
napięcia powierzchniowego i międzyfazowego stopu, jeżeli do
pomiaru użyje się próbkę niezwilżaną przez lut, np. ceramiczną
lub teflonową. Metodę tę szczegółowo opisał Miyazaki [2]. Model
teoretyczny metody Miyazaki opiera się na hipotezie, że charakter menisku, a tym samym wartości działających sił, które występują podczas zanurzania niezwilżalnej próbki w ciekłym lucie,
zależą od głębokości zanurzenia próbki, jej obwodu oraz napięcia powierzchniowego między lutem a powietrzem. Po przekroczeniu pewnej krytycznej wartości zanurzenia (poziom równy
napięciu powierzchniowemu lutu) siła działająca na próbkę jest
wprost proporcjonalna do głębokości zanurzenia. Na wykresie
Fr = f (h) będzie to linia prosta (rys. 3). Punkt przejścia wykresu
Fr = f (h) w linię prostą (punkt przegięcia) jest odczytywaną
wartością napięcia powierzchniowego ciekły lut/powietrze lub
wartością napięcia międzyfazowego ciekły lut/topnik, jeżeli do
pomiarów zostanie użyty topnik.

Rys. 4. Porównanie napięcia powierzchniowego (w atmosferze ochronnej
i w powietrzu) i napięcia międzyfazowego w zależności od składu stopu
Sn-Ag-Cu-Bi (temp. 250oC)

S
2

S
2

TS

T S

TS

T S

Rys. 3. Schemat metody pomiaru napięcia powierzchniowego i międzyfazowego lutu metodą Miyazaki

Porównanie wyników badań
napięcia powierzchniowego
i międzyfazowego
Napięcie powierzchniowe stopów wyznacza się metodą maksymalnego ciśnienia w pęcherzykach gazowych, w atmosferze
ochronnej argonu i wodoru. Metodą meniskograficzną ocenia się
zwilżalność podłoży lutem wyznaczając siłę, czas oraz obliczając
kąt zwilżenia na podstawie znajomości napięcia międzyfazowego z metody Miyazaki. Podstawą fizyczną metod pomiarowych
napięcia powierzchniowego i napięcia międzyfazowego jest
równanie Younga, dlatego możliwe było porównywanie wyników
napięcia powierzchniowego z atmosfery ochronnej z napięciem
powierzchniowym i międzyfazowym z metody Miyazaki, a dalej
z wynikami siły i czasu zwilżenia. Wychodzono z założenia, że
operując zawsze tym samym stopem i prowadząc pomiary w tej
samej temperaturze, przy wybranym optymalnym topniku, tenden-
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cja zmian napięcia powierzchniowego i międzyfazowego powinna
być podobna, niezależnie od tego czy badania prowadzi się w
atmosferze ochronnej, czy w powietrzu. Na rysunku 4 przedstawiono porównanie wyników napięcia powierzchniowego z pomiarów metodą maksymalnego ciśnienia w pęcherzykach gazowych
i międzyfazowego stopów trój- i czteroskładnikowych.
Jak widać z przedstawionych wykresów na rysunku, w stopach czteroskładnikowych, dla większych dodatków bizmutu osiąga się poziom napięcia międzyfazowego jak dla eutektyki Sn-Pb.
Porównanie badanych napięć wskazuje na to, że otrzymane wyniki
z dwóch metod dobrze korespondują ze sobą dla stopów trójskładnikowych Sn-Ag-Cu i czteroskładnikowych Sn-Ag-Cu-Bi [3]. Charakter zmian napięcia powierzchniowego mierzonego obydwoma
metodami jest taki sam. Niższe wartości napięcia międzyfazowego
z metody meniskograficznej otrzymano ze względu na działanie
topnika, jak to wykazano wcześniej dla stopów trójskładnikowych
(tabl. III) [4].
Tablica III. Wyniki pomiarów napięcia powierzchniowego i międzyfazowego
w 250oC (w powietrzu), topnik TG-3
Skład stopu
% wag.

Napięcie
powierzchniowe
mN/m

Napięcie międzyfazowe
mN/m

Sn3,65Ag

518 ± 6

436 ± 5

Sn2,56Ag0,26Cu

514 ± 8

430 ± 6

Sn2,86Ag0,40Cu

505 ± 4

426 ± 4

Sn60Pb40

491 ± 11

399 ± 5

Dodatek cynku do stopu SnAg3,5 (traktowanego jako stop
odniesienia) nie wpływa, jak się tego spodziewano, na obniżenie
napięcia powierzchniowego stopów SnAg2Zn i SnAg5Zn. Stopy
te charakteryzują się wyższym napięciem powierzchniowym
od stopu Sn3,5Ag (tabl. IV). Nie udało się wykonać pomiarów
napięcia powierzchniowego i międzyfazowego w powietrzu dla

Tablica IV. Porównanie wyników napięcia powierzchniowego i międzyfazowego stopów w250oC, topnik Standard 2

Stop

Napięcie
pow.
(powietrze)
J LV
mN/m

Napięcie
międzyfaz.
(powietrze)
J LF
mN/m

Napięcie międzyfaz.
(argon)
J LF
mN/m

SnAg3,5eut.

518

436

498

SnAgZn2

625

487

494

SnAgZn5

644

491

490

stopu o największej zawartości cynku SnAg10Zn, ze względu na
silne utlenianie stopu.
Jak wykazano dla stopów SnAg z dodatkami Cu i Bi, wartości
napięcia międzyfazowego są niższe, ze względu na obecność
topnika. Zastosowanie atmosfery ochronnej argonu znacznie
ułatwiło przeprowadzenie pomiarów napięcia międzyfazowego,
wartości napięcia są porównywalne lub nieco wyższe niż dla
oznaczonych w powietrzu.

Rys. 6. Wpływ bizmutu na siłę zwilżania stopami SnAgCuBi

Wyniki badań
zwilżalności podłoży miedzianych
Otrzymane wyniki zmiany napięcia powierzchniowego i międzyfazowego dla stopów trój- i czteroskładnikowych opartych o eutektykę Sn3,5Ag, zweryfikowano badaniami meniskograficznymi pomiaru siły i czasu zwilżania i obliczonymi kątami zwilżania.
Do wyników meniskograficznych stosuje się następujące
uwagi ogólne:
Czas zwilżania – im krótszy, tym lepszy. Przy czym czas zwilżania poniżej 1 s należy uznać za dobry wynik.
W skrajnych przypadkach dopuszcza się czasy zwilżania do 2 s.
Siła zwilżania – im większa, tym lepiej. Dla stopów SnPb dla
danych warunków pomiaru wynosiła niewiele ponad 7 mN. Za
akceptowalną siłę zwilżania uznaje się siłę równą, co najmniej 2/3
tej siły, czyli 4,66 mN.

Rys. 5. Wpływ zawartości bizmutu na czas zwilżenia stopów SnAgCuBi

Rys. 7. Wpływ bizmutu na kąt zwilżenia stopami SnAgCuBi

Kąt zwilżania – im mniejszy, tym lepiej. Kąt zwilżania jest ściśle
zależny od napięcia międzyfazowego stopu. Dla stopu SnPb po
3 s, dla danych warunków pomiaru, kąt zwilżania wynosił zwykle
od 0 do 10°. Kąty poniżej 30° informują o bardzo dobrym zwilżaniu
podłoża przez badany stop. Wartość kąta T równą 55° przyjmuje
się jako graniczną wartość dopuszczalną. Jak wynika z wyników
zwilżania, dodatek bizmutu do stopu trójskładnikowego korzystnie
wpływa na zmianę czasu, siły i kąta zwilżenia stopów czteroskładnikowych SnAgCuBi (rys. 5, 6, 7).
Kierunek tych zmian jest taki sam, jak to obserwowano dla
napięcia powierzchniowego i międzyfazowego. Obniżanie napięcia
powierzchniowego i międzyfazowego stopów powoduje wzrost
siły zwilżenia oraz obniżenie czasu i kąta zwilżenia. W metodzie
meniskograficznej kąty zwilżania oblicza się z równania Laplace’a
na podstawie wyników z metody meniskograficznej. Dla porównania, kąty zwilżania dla badanych stopów wyznaczono drogą
bezpośredniego pomiaru metodą „sessile drop”, polegającą na
pomiarze kąta zwilżania leżącej kropli lutu na podłożu z miedzi
w atmosferze ochronnej. Stwierdzono ten sam charakter zależności, co w przypadku porównywania napięć. Niższe wartości kątów
zwilżenia uzyskano z obliczeń z pomiarów meniskograficznych
w obecności topników, w porównaniu z wynikami z pomiarów
w atmosferze ochronnej (tabl. V). [3].
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Tablica V. Kąty zwilżania zmierzone i obliczone (temperatura 250oC)
Stop

Zmierzony
kąt zwilżenia

Obliczony
kąt zwilżenia

SnAg 3,8

58’

47’

(SnAg3,8) + 0,46 Cu

56’

45’

(SnAg3,8) + 0,74 Cu

61’

46’

Tablica VI. Wyniki zwilżania powierzchni miedzianych w 250oC w powietrzu,
topnik Standard 2
Czas zwilżania
Wz

Siła zwilżenia
po 2 s
F2

Kąt zwilżenia
po 3 s
T3

s

mN

°

SnAg3,5eut.

0,38 0,03

5,38 ± 0,18

47 ± 1

SnAgZn2

0,83 ± 0,05

3,15 ± 0,42

70 ± 2

SnAgZn5

1,27 ± 0,23

1,21 ± 0,70

83 ± 4

Wnioski
Meniskograficzna metoda pomiaru zwilżalności wykorzystuje podstawowe prawa fizyki. Na wejściu uwzględnia takie
parametry jak: gęstość lutu, napięcie międzyfazowe lut/topnik, wymiary próbki, a pomiary przeprowadzane są w kontrolowanych warunkach. Dlatego pomiary meniskograficzne
charakteryzują się dobrą powtarzalnością i odtwarzalnością wyników. Można ją stosować do badania i oceny różnych materiałów lutowniczych. Zastosowanie metody Miyazaki umożliwia
pomiar napięcia powierzchniowego i międzyfazowego nowoopracowanych stopów. Porównując wyniki pomiarów napięcia
powierzchniowego badanych stopów bezołowiowych, wyznaczone metodą maksymalnego ciśnienia w pęcherzykach gazowych (w argonie) z napięciami meniskograficznymi z me-
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Dodatek cynku do eutektyki Sn-Ag powoduje pogarszanie własności zwilżających powierzchnie miedziane, obniża się wartość
siły zwilżenia oraz wzrasta czas i kąt zwilżenia (tabl. VI). Dla stopu
o najwyższej zawartości Zn nie udało się przeprowadzić pomiarów
zwilżania powierzchni miedzi.
Można stwierdzić, że są dwa powody słabej zwilżalności
stopu eutektycznego Sn-Zn. Pierwszy, to obecność ZnO na granicy lut/podłoże, a drugi, to wzrost napięcia powierzchniowego
spowodowany obecnością cynku [5]. Wydaje się, na podstawie
prac X. Chen, że słabą zwilżalność powoduje obecność tlenku
ZnO, który jest niezmiernie trudny do usunięcia i dlatego wymaga
stosowania bardzo agresywnych topników [6]. X. Chen przeprowadził pomiary wpływu różnych dodatków Cr, Ti, La i Al na
właściwości zwilżające stopu eutektycznego Sn-9Zn [6]. Dodatki
Cr i La nie mają wpływu na polepszenie zwilżalności, a dodatek Al
i Ti nawet pogarsza je poprzez obecność zwartych tlenków, takich
jak Al2O3 lub TiO2. Można wyciągnąć wniosek, że im bardziej stabilny i zwarty tlenek pojawia się na powierzchni lutu, tym gorsza
jest jego zwilżalność. W dalszej części prac planuje się badanie
stopów na bazie SnZn z dodatkami Bi i Sb. Zgodnie z sugestiami
zawartymi w publikacji [7] dodatek Bi i Sb do składu stopu Sn9Zn będzie odbywał się kosztem obniżania zawartości cynku.

tody Miyazaki (w powietrzu) stwierdzono ten sam charakter
zmian, przy czym wyniki otrzymywane w powietrzu są niższe
ze względu na obecność topnika. Zadowalające własności
zwilżania miedzi uzyskano dla stopu SnAgCuBi.
Jak zaznaczono wcześniej, właściwości zwilżające Sn-9Zn
są gorsze niż stopu eutektycznego Sn-37Pb. Dodatek cynku
do eutektycznego stopu SnAg powoduje wzrost napięcia powierzchniowego i międzyfazowego w porównaniu ze stopem
wyjściowym SnAg, jak również pogorszenie właściwości zwilżających powierzchnie miedziane. Wyniki wstępnych badań
wykazały znaczne utrudnienie prowadzonych prac, ze względu
na podatność cynku do utleniania się i dlatego planowane
pomiary meniskograficzne wpływu dodatków Bi i Sb do eutektyki
Sn-Zn będą prowadzone są w atmosferze ochronnej. W tym celu
zakupiono nowy meniskograf z taką opcją.
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Agnieszka Poradka

Eliminacja zjawisk roztwarzania
w lutowanych próżniowo zespołach rurowych
silnika lotniczego
Investigation and elimination root cause
of alloying in braze joint of tubes aerial engine
Streszczenie

Abstract

W artykule omówiono aspekty przyczyn nadmiernego przenikania ciekłego lutu do materiału rodzimego podczas lutowania
próżniowego i indukcyjnego, w złączach hydraulicznych występujących w układach paliwowych, hydraulicznych i powietrznych w nowoczesnych silnikach samolotowych. Badania przeprowadzono na połączeniach stali niemagnetycznej wykonanych
przy użyciu lutu Au18Ni. Przeanalizowano wpływ parametrów
technologicznych tj. temperatury i czasu lutowania na rozpływność zastosowanego lutu, oraz przygotowanie powierzchni jak
również określono wpływ szerokości szczeliny lutowniczej na
stopień jej wypełnienia i odgazowania.

The paper deals with selected issues related to the
excessive diffusion in material family during to the vacuum
brazing and induction brazing of joints used in fuel, hydraulic
and pneumatic systems of modern aero engines. The influence
of surface brazing alloy Au-18Ni on steel 18-8, also influence of
temperature and time of the process and roughness. Also the
phenomenons occurring during flow of the front of brazing alloy
in gaps with various widths are discussed.

Wstęp
Lutowanie jest metodą łączenia materiałów zapewniającą dobre połączenia o fizycznej ciągłości, wykonane spoiwem o temperaturze topnienia niższej od temperatury topnienia materiałów
łączonych. W technologii spajania metali lutowanie odgrywa
znaczącą rolę. Współczesne techniki lutowania wykorzystują
w coraz szerszym zakresie lutowanie indukcyjne, lutowanie
w atmosferach ochronnych oraz lutowanie próżniowe. Takie
technologie gwarantują uzyskanie zadowalającej jakości połączeń.
Zespoły i części produkowane w WSK PZL-Rzeszów SA stosowane
są w samolotach i śmigłowcach produkcji krajowej: „Sokół”,
„Mi-2” i „Iskra”. Stanowią również istotne elementy składowe
i moduły silników lotniczych produkowanych przez największych
wytwórców na świecie: General Electric, Pratt & Whitney USA
i Kanada, Snecma (SAGEM) i innych. Wymagania stawiane wyrobom lotniczym, a w szczególności normy amerykańskiego
przemysłu lotniczego, jednoznacznie określają możliwe sposoby
lutowania wybranych elementów jak również podają stopy,
które mogą być używane. Jedynymi technologiami lutowania
stosowanymi przy spajaniu elementów hydrauliki jest lutowanie
w próżni lub lutowanie indukcyjne w atmosferze obojętnej. Podobnie
wymagane jest, aby w połączeniach tego typu stosowane były luty
typu Ag–Cu–Ni oraz Au–Ni. Typowe złącze lutowane przewodów
rurowych pokazano na rysunku 1. Zespoły rurowe wykonane są

Mgr inż. Agnieszka Poradka – Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Rzeszów”.

głównie: ze stali austenitycznych (typu 18-8): AMS 5557, AMS
5570 wykorzystywanych do produkcji rur bezszwowych, stopów
na bazie niklu: typu Inconel (Inconel 718 -AMS 5589, Inconel 625AMS 5581, oraz Inconel 600 AMS 5580).

rurka
lut

koĔcówka

Rys. 1. Prawidłowo zmontowany zestaw do lutowania: rurka–lut–końcówka

Do lutowania używa się spoiwa na bazie złota Au18Ni
(PWA698).
Kontrolę połączeń lutowanych przeprowadza sięga pomocą
badań:
• wizualnych, dzięki którym uzyskuje się informację, czy w wyniku lutowania uzyskano linię ciągłego menisku lutu wewnątrz
i na zewnątrz rurki na styku z końcówką,
• rentgenowskich, dzięki którym uzyskuje się informację o stopniu pokrycia lutowiem, który powinien wynosić minimum
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• prędkości studzenia, dobiera się parametry, tak aby nie spowodować pęknięć w połączeniu w początkowej fazie studzenia,
dąży się przy tym aby możliwie maksymalnie skrócić czas
studzenia wsadu. [4].

Rys. 2. Stanowisko do badań rentgenowskich w WSK PZL-Rzeszów SA

80%. Kontrola rentgenowska przeprowadzona jest za pomocą aparatu rentgenowskiego, który przekazuje za pomocą komputera obraz w czasie rzeczywistym (rys. 2),
• metalograficznuch, dzięki którym uzyskuje się informację o stopniu wypełnienia szczeliny lutowiem, o równomierności wypełnienia oraz o głębokości dyfuzji lutowia do materiału podstawowego, czyli o głębokości roztwarzania (tworzenia się
nowego stopu). Badania metalograficzne wykonano na mikroskopie świetlnym.

Jak już wspomniano wcześniej, bardzo istotną rolę w podczas
procesu lutowania odgrywa zjawisko dyfuzji, występujące między ciekłym lutem a metalem rodzimym. Gdy nie są zachowane
właściwe parametry lutowania próżniowego, dochodzi do nadmiernego przenikania ciekłego lutu w materiał rodzimy (rys. 3).
[5]. Istotnym parametrem jest czas lutowania stali chromowoniklowej spoiwem Au18Ni. Stwierdzono wyraźny wpływ temperatury oraz czasu lutowania na przemieszczanie się granicy
fazowej lutowie–stal w kierunku stali. Złącza lutowane próżniowo
pokazano na rysunku 4.

Problematyka występująca
podczas lutowania próżniowego
i nagrzewania indukcyjnego
W przypadku, gdy od złącza lutowanego wymagana jest
zarówno wysoka wytrzymałość w podwyższonych temperaturach
jak również wysoka odporność korozyjna zastosowanie mają
luty na bazie złota. Do jednych z nich należy lut Au18Ni (AMS
6574), o zakresie temperatur solidus–likwidus: 946–954°C
(1735–1750°F). Istotną rolę podczas procesu lutowania odgrywa
dyfuzja i tzw. roztwarzanie (alloying) występujące między ciekłym
lutem a materiałem rurki. Polega ono na przemieszczaniu się
atomów składników lutu w głąb łączonych metali, co ma wpływ
na wytrzymałość materiału przewodu rurowego i może prowadzić
do powstania pęknięć. Należy zaznaczyć, że warunek ten można
sprawdzić tylko metalograficznie niszcząc połączenie. Na wielkość
dyfuzji ma wpływ szereg czynników. Złożoność problemu
polega również na tym, że pod nazwą lutowania przewodów
hydraulicznych kryje się w rzeczywistości wiele technologii, m.in.:
technologie obciskania na żądany wymiar końcówek lutowanych
rurek, mechaniczne przygotowanie lutowanych powierzchni,
dobór ścierniwa i ustalenie parametrów obróbki strumieniowościernej, skład chemiczny kąpieli galwanicznej i parametry procesu
pokrywania niklem powierzchni lutowanych, pozycjonowanie
elementów lutowanych, technologia nakładania lutu, technologia
lutowania (czas, temperatura, próżnia, przystanki temperaturowe,
prędkość grzania i studzenia), sposób kontroli zlutowanych
elementów i inne.
W technologii lutowania próżniowego bardzo istotne są
następujące parametry:
• temperatura lutowania – stosuje się zakres 1000–1060°C,
• ciśnienie cząstkowe ok. 10-4 hPa,
• prędkość nagrzewania elementów w poszczególnych etapach,
• przystanek na wyrównanie temperatury w zakresie 700–800°C
(jak również czas potrzebny na termiczny rozkład tlenków),
• czas wytrzymania w temperaturze lutowania,
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rura
gáĊbokoĞü dyfuzji

Rys. 3. Przekrój poprzeczny połączenia rurka-złączka

a)

b)

Rys. 4. Połączenie lutowane, w stanie nietrawionym (a, b) grubość ścianki
0,028 cala (0,71 mm)

Próby doświadczalne
We wszystkich próbach lutowania przygotowano próżnię ok.
1,33 10–4hPa.
Do prób lutowania zastosowano lut na bazie złota Au18Ni
w postaci folii o grubości 0,02 mm, lutowano przy różnych
parametrach zestawionych w tablicy I. Podczas studzenia złączy,
w temperaturze 760°C wprowadzano do komory próżniowej
argon o czystości 99,999% i punkcie rosy – 51°C. Wyniki badań
rozpływności lutu Au18Ni w różnym czasie i różnej temperaturze

Tablica I. Parametry lutowania próżniowego stali Cr-Ni przy użyciu lutu
Au18Ni

Nr próbki

Czas
lutowania
min

Temperatura
lutowania
°C

Ciśnienie
cząstkowe
hPa

1

5

1053

10-4

2

10

1060

10-4

3

15

1075

10-4

4

20

1090

10-4

Próbka 1

Próbka 2

Próbka 3

Próbka 4

Rys. 5. Rozpływność lutu Au18Ni na podłożu ze stali Cr-Ni przy różnej
temperaturze lutowania (tabl. I) i różnych czasach odpowiednio 5, 10, 15,
20 min

(tablica I) lutowania, przy ciśnieniu 10-4 hPa pokazano na rysunku
5 (ze wzrostem czasu lutowania rozpływność lutu rośnie).
Kolejną przyczyną nadmiernej dyfuzji jest nieprawidłowa
szczelina uzyskiwana w operacji obciskania końcówek rur.
Obciskanie jest zabiegiem technologicznym prowadzącym do
ukształtowania końcówki rury na żądany wymiar, dzięki temu
uzyskuje się odpowiednią szczelinę lutowniczą. Obciskanie
przeprowadza się na prasie, w przeznaczonych do tego celu
przyrządach–matrycach, tak, aby uzyskać żądane technologicznie
wymiary, zachowując odpowiednią średnicę obciskania i owal
wynoszący max. 0,05 mm. Zbyt mała szczelina lutownicza utrudnia
płynięcie frontu lutowia, natomiast przy zbyt szerokiej szczelinie
zanika tzw. efekt kapilarny. Z doświadczeń wynika, że optymalną
szczeliną lutowniczą jest szczelina od 0,02 do 0,08 mm, przy czym
dany element łączący powinien pasować do końcówki rurki lekko
suwliwie. Nieprawidłowe przygotowanie, w tym szczelina poniżej
0,02 mm, powoduje zbyt głębokie przenikanie ciekłego lutu w materiał rodzimy (zjawisko alloyingu). Zaobserwowano również, że
wraz ze wzrostem szerokości szczeliny lutowniczej rośnie
głębokość przenikania ciekłego lutu w materiał rodzimy podczas
lutowania próżniowego, przy zachowaniu stałej temperatury i czasu
lutowania (1050°C – 10 min). Wyniki pomiarów zamieszczono
w tablicy II. Szczelina lutownicza jest całkowicie wypełniona
lutowiem, zaobserwowano nieliczne, drobne pory gazowe, które
jednak nie mają wpływu na jakość połączenia. Na rysunku 6
pokazano na granicy z materiałem rodzimym utworzenie nowego
stopu na bazie lutowia i materiału lutowanego, co ma wpływ na
pogorszenie jakości połączenia, gdyż spada wtedy wytrzymałość
połączenia lutowanego.
Tablica II. Wyniki pomiarów strefy reakcyjnej w 4 połączeniach, gdzie
zastosowano różne szerokości szczelin
Nr
próbki

Średnica
złączki
min

Średnica rurki
po obciśnięciu
mm

Szczelina
lutownicza
mm

Strefa
reakcyjna
µm

1

9,28

9,24

0,040

4

2

9,27

9,23

0,045

5

4

9,27

9,22

0,055

5

3

9,27

9,20

0,068

6

strefa reakcyjna
Rys. 6. Połączenie lutowane stali Cr-Ni lutem Au18Ni z widoczną strefą
reakcyjną

Rys. 7. Złącze lutowane spoiwem Au18Ni po statycznej próbie ścinania,
złom w obszarze materiału rodzimego

Do prób wytrzymałościowych zastosowano złącza zakładkowe o szerokości 25,0 mm, do wykonania których użyto blachy ze stali Cr-Ni o grubości 0,77 mm. Szerokość zakładki wynosiła 13,0 mm. Dla prawidłowo wykonanych złączy, zniszczenie próbki następowało poza złączem lutowanym (rys. 7).
Przykładowo maksymalna siła rozciągająca wynosiła 11,6 kN,
co w przeliczeniu daje wytrzymałość na rozciąganie Rm blachy
Cr-Ni–597 MPa.W przypadku występowania nadmiernej dyfuzji
(alloyingu) rozerwanie próbki następowało w obszarze połączenia
lutowanego.

Podsumowanie
W artykule omówiono niektóre aspekty lutowania próżniowego elementów występujących w układach paliwowych,
hydraulicznych i powietrznych w nowoczesnych silnikach
samolotowych. Bardzo interesującym zjawiskiem podczas
lutowania było zjawisko roztwarzania (stopowania, alloyingu)
lutem Au18Ni stali chromowo-niklowej. Stwierdzono również
istotny wpływ temperatury oraz czasu lutowania na przemieszczanie się granicy fazowej lutowina–stal, w kierunku
stali. Stwierdzono wyraźny wpływ szerokości szczeliny lutowniczej na głębokość dyfuzji, co przy wąskiej szczelinie
powoduje spadek wytrzymałości złącza lutowanego, a co za
tym idzie, wpływa na bezpieczeństwo lotu.
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Lutowanie próżniowe elementów węglikowych
ze stalą nierdzewną
za pomocą lutu miedziano-manganowego
Vacum brazing of carbide with
stainless steel with using of copper-manganese braze
Streszczenie

Abstract

Łączenie precyzyjnych detali z materiałów twardych (węgliki, stellity) z elementami stalowymi wymaga zastosowania specjalnych technologii. Szczególnie w przypadku przewidywanej
pracy wyrobów w podwyższonych i wysokich temperaturach
konieczne jest wyeliminowanie ryzyka powstania pęknięć
wskutek różnej rozszerzalności cieplnej materiałów. W artykule
omówiono badania możliwości lutowania tulei węglikowych,
funkcjonujących jako łożyska ślizgowe w pompach surowej
ropy. Wskazano na szczególne trudności technologiczne i zaproponowano dodatkowe operacje wykańczające.

Joining of precise details made of hard materials (carbide,
stellite) with steel parts needs special technologies. Particularly
in the case of high temperature applications a special approach
is necessary to avoid cracks caused by differences in thermal
expansion of both materials. In the paper the research work focused on creation of the sound joints of carbide-made tube with
steel acting as slide bearing in crude oil pumps is presented.
Risks in the technological process are highlighted and additional,
post-joining treatment proposed.

Wstęp
Zastosowanie elementów węglikowych jest niezastąpione w takich gałęziach przemysłu, jak górnictwo, przemysł naftowy, obróbka metali itd. Elementy wykonane ze stopów twardych mają
wysokie właściwości mechaniczne w podwyższonych temperaturach, są odporne na działanie środowisk agresywnych, wykazują
dużą odporność na działanie ścierne itd., nie da się osiągnąć tego
stosując inne materiały. Jednakże oprócz korzystnych właściwości
takie wyroby mają i wady: wysoką cenę, trudność przetwarzania,
wysoką pracochłonność procesów wytwarzania. Wyroby ze stopów twardych w większości przypadków są elementami bardzo
skomplikowanych urządzeń (np.: pomp naftowych) i jeśli nastąpi
zniszczenie choćby jednego elementu (wystąpienie pęknięć) element rozpada się, a jego odłamki powodują zniszczenie całego
urządzenia.
Obecnie wzrost ekonomicznej opłacalności zastosowania
takich materiałów i równocześnie zwiększenie wytrzymałości
elementów osiąga się dzięki klejeniu. W takim przypadku mamy do
czynienia z wyrobem składanym – jego główne elementy robocze
są wykonane ze stopu twardego, a pozostałe z tańszego materiału
konstrukcyjnego. Nie jest to sposób uniwersalny, granicą dopuszczalnej temperatury pracy wyrobów klejonych jest 200–300°C,
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a większość wyrobów ze stopów twardych powinna pracować
w temperaturach ponad 300°C. Klejenie nie zmniejsza ryzyka powstawania odłamków w przypadku zniszczenia elementu ze stopu
twardego. Rozwiązaniem tych problemów jest lutowanie twarde.
W artykule analizowano lutowanie próżniowe wyrobów w postaci tulejek, funkcjonujących jako łożyska w pompach naftowych.

Charakterystyka wyrobu i wymagania
związane z jego eksploatacją
Wyrób nazywany łożyskiem, jest pokazany na rysunku 1 i składa się z trzech elementów: 1 – tulei oporowej, wykonanej ze stali
chromowej 40H13, 2 – tulei wykonanej z materiału WK15 (węglik
wolframu w kobalcie), 3 – pierścienia oporowego, wykonanego
takiej samej stali chromowej, jak tuleja.

Rys. 1. Przekrój łożyska. 1 –
tuleja oporowa ze stali, 2 – tuleja węglikowa, 3 – pierścień
oporowy ze stali

Wymagania wobec wyrobu są następujące: nie powinien tracić właściwości fizykomechanicznych w ciągu 1500 dób pracy
w środowisku płynu wiertniczego (do 99% wody, surowa ropa, gaz
ziemny, cząstki mineralne), a także konstrukcja powinna zachować
właściwości eksploatacyjne w temperaturze 300°C.
W artykule przedstawiono wyniki następujących badań:
• uzasadnienie wyboru lutu i technologii jego wykonania,
• wybór technologii lutowania i rozmieszczenia lutu,
• wybór optymalnego sposobu lutowania,
• ocena właściwości wykonanych próbek.

Uzasadnienie doboru lutu
Do lutowania wyrobu zastosowano proszkowy lut miedzianomanganowy Cu23,5Mn9Ni o zawartości 67,5% Cu, 23,5% Mn
i 9% Ni i temperaturze topnienia 920–950°C. Ponieważ wyrób jest
bryłą obrotową, materiał dodatkowy miał postać pierścienia. Najbardziej użyteczne w praktyce są te stopy układu Cu-Mn-Ni, które
zawierają od 23% do 38% Mn, takie stopy mają unikalne właściwości. W swej strukturze nie mają eutetyki, która obniżałaby ich temperaturę pracy. Nie tworzą też faz międzymetalicznych, dzięki czemu mają lepsze właściwości plastyczne. Struktura tych stopów to
szereg roztworów stałych na osnowie miedzi. Dzięki wprowadzeniu
Mn i Ni stopy te mają wysokie właściwości wytrzymałościowe.
Równocześnie z korzystnymi właściwościami stopy takie
wykazują znaczące niedostatki. Po pierwsze: wskutek silnego utleniania manganu podczas produkcji stopu należy przeprowadzać
ten proces w atmosferze argonu. Nie można stosować pieców
próżniowych z racji wysokiego ciśnienia par manganu. Po drugie:
z powodu wysokich własności wytrzymałościowych, wysokiego
współczynnika sztywności i wysokiego oporu deformacji stopy takie trudno obrabiać mechanicznie. Do wycinania kształtek z taśmy
lub arkusza potrzebne są narzędzia o wysokiej trwałości. Ponieważ
dla danego wyrobu kształtka ma postać pierścienia, to wykrawanie
mechaniczne pociąga za sobą znaczną liczbę braków.
W związku z tym zdecydowano się zastosować lut w postaci
proszku. Materiał o takim składzie łatwiej jest przygotować metodami mechanicznymi, można precyzyjnie dobrać skład stopu,
a kształtki dowolnej postaci można wykonać metodą prasowania.
Wady lutu proszkowego to: wysoka zawartość tlenu, duże ryzyko
pojawienia się zanieczyszczeń i podwyższone wymagania wobec
składowania.

Technologia otrzymywania
materiałów proszkowych

a szczególnie manganu, mielenie odbywało się w atmosferze
argonu. Uzyskane proszki miały jednorodny skład, część ziaren
proszku poddano aglomeracji w celu zwiększenia sypkości i ułatwienia dozowania do form. Z uzyskanych proszków wykonywano
pierścienie–kształtki o odpowiedniej masie. Prasowanie odbywało
się pod ciśnieniem 6 ton/cm2.

Lutowanie próżniowe
Przeprowadzono eksperymenty związane z wyborem sposobu rozmieszczenia lutu. Prasowane pierścienie nakładano na
tuleje między elementem węglikowym a pierścieniem oporowym.
W związku z niską wydajnością procesu składania i koniecznością
wykorzystania dodatkowego dozownika zastosowanie lutów w postaci proszkowej nie było brane pod uwagę. W związku z rozmiarami wyrobu, w zależności od szerokości szczeliny lutowniczej,
stosowano pierścienie o masie 2,3 oraz 3 g. Do prób wykorzystano wyroby ze szczelinami lutowniczymi o różnej szerokości;
w pierwszym przypadku szczelina miała szerokość 50 µm, a w
drugim 125 µm.
Lutowanie próżniowe wybrano dlatego, że w ten sposób
można było uzyskać wysoką czystość lutu i materiału rodzimego
bez zastosowania topnika. Uzyskuje się przy tym równomierne
nagrzanie wyrobu, nie ma konieczności czyszczenia gotowego
wyrobu z resztek topnika, ponieważ z powodu wysokiego ciśnienia par manganu w strefie lutowania następuje aktywowanie powierzchni stali i węglika, co zapewnia topienie lutu i równomierne
wypełnienie nim szczeliny lutowniczej. Lutowanie prowadzono
w komorze pod ciśnieniem 6,5 x 10-3 Pa. W celu uzyskania
równomiernego nagrzania wyroby umieszczano w skrzynce z pokrywą ze stali nierdzewnej, która odgrywała rolę ekranu. Przeprowadzono eksperymenty, mające na celu określenie optymalnego
rozmieszczenia lutu na wyrobie. Położenie wyrobów i lutu w pojemniku pokazano na rysunku 2. W związku z wymaganiami,
jakie postawiono wyrobom, np.: niedopuszczalności obecności
lutu na zewnętrznej powierzchni elementu węglikowego i na
kontaktowych powierzchniach tulei, została zastosowana farba
na osnowie TiO2, którą pokrywano powierzchnię detalu w miejscach, skąd mogło nastąpić wypływanie lutu, a więc krawędzie
elementu węglikowego, tulei oporowej i pierścienia oporowego.
Do lutowania wybrano sposób zaprezentowany w postaci wykresu na rysunku 3. Prędkości nagrzewania i czas wygrzewania
izotermicznego w temperaturze lutowania wybrano w oparciu
o wstępne eksperymenty, a celem nadrzędnym było zagwaranto-

Lut wytwarza się metodami mechanicznymi w młynie wibracyjnym, z powodu dużej łatwości utleniania materiałów proszkowych,

Rys. 2. Rozmieszczenie wyrobów z pierścieniami lutu w piecu

Rys. 3. Rozkład temperatury w piecu
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wanie pełnej realizacji procesu lutowania. Maksymalna temperatura w piecu wynosiła 1050°C.

Wyniki lutowania
Próby lutowania przy różnym położeniu wyrobów w piecu
i różnym rozmieszczeniu lutu dały następujące wyniki. Zacieki lutu
na próbkach 1 i 3 pojawiły się wskutek działania sił kapilarnych
oraz siły ciężkości elementu węglikowego i tulei oporowej (rys. 2).
W rezultacie uzyskano dobrze połączone elementy. W próbkach 2
i 4 oddziaływały siły kapilarne i docisk jedynie pierścienia oporowego – po lutowaniu próbki te miały taki sam defekt – skoszenie
pierścienia oporowego wskutek jego małej masy i nierównomierności topienia lutu.
Zastosowanie farby na bazie TiO2 zapobiegło niepożądanemu
zwilżaniu nadmiarem lutu zewnętrznych powierzchni wyrobu. Po
lutowaniu farbę łatwo było usunąć i nie przeszkadzała ona w późniejszej obróbce mechanicznej.

Wpływ szerokości szczeliny lutowniczej
na kształtowanie złącza
Przed i po lutowaniu przeprowadzono pomiary wewnętrznej
średnicy tulei oporowej u jej nasady i na górze. Okazało się, że
w przypadku próbek, w których szczelina lutownicza była najmniejsza (50 µm) zmiana wewnętrznej średnicy była większa, niż
w próbkach z szeroką szczeliną lutowniczą (125 µm). Zmiany geometrii wyrobów, w których szczelina lutownicza była duża, zachodziły tylko w niewielkiej części tulei oporowej, w miejscu lutowania
pierścienia oporowego. W wyrobach, w których szczelina była minimalna, duże zmiany zachodziły z obu stron tulei. Te różnice były
związane z różnicą współczynnika rozszerzalności cieplnej elemen-

a)

tu węglikowego i stali. Wskutek większej rozszerzalności cieplnej
w temperaturze 1050°C następuje odkształcenie plastyczne materiału – jego wypychanie na długości tulei.
Na podstawie szacunkowych obliczeń zmian wymiarów wyrobów wraz z temperaturą określono, że przy szczelinie 50 µm stal
powinna szczelnie zetknąć się z wewnętrzną powierzchnią tulei
z węglika. Zjawisko to jednak nie występuje wskutek obecności
ciekłego lutu w szczelinie. Pomiary wykazały, że grubość lutowiny
wynosi 20–30 µm. Oznacza to, że stal nie jest w stanie wycisnąć
lutu ze szczeliny wskutek działania rozszerzalności cieplnej,
wskutek czego jej odkształcenie plastyczne jest większe. W przypadku roztoczonych tulei grubość złącza wynosiła 70–130 µm,
na rysunku 4 zaprezentowano schemat deformacji tulei podczas
nagrzewania.
W wielu próbkach po lutowaniu następowało przemieszczenie
elementu węglikowego względem osi całej tulei. Przypuszczano, że
po stopieniu lutu nastąpi samorzutne osiowanie tulei węglikowej.
Warunkiem koniecznym było, aby elementy „pływały” względem
siebie. Nie miało to miejsca z następującego powodu: podczas topienia lutu powstająca faza ciekła była wyciskana z przestrzennego
szkieletu, tworzonego przez fazy o wyższej temperaturze topnienia.
Lepkość lutu w miejscu lokalizacji pierścienia była większa, niż
w szczelinie, a to utrudniało dalszy proces centrowania tulei względem osi całego wyrobu.

Badanie złączy lutowanych
Po lutowaniu próbki poddawano kruszeniu udarowemu, a następnie prasowaniu. W ich wyniku stwierdzono, że po oddziaływaniu sił udarowych następowało pękanie tulei węglikowej,
ale nie powstawały odłamki, gdyż tuleja była zespolona z podłożem za pośrednictwem lutu (efekt podobny do wykorzystywanego w bezpiecznych szybach samochodowych) (rys. 5).
Dopiero podczas zgniatania tulei za pomocą prasy tworzyły się
odłamki.

Badania metalograficzne
Badania mikrostruktury przeprowadzono na zgładzie, uzyskanym po elektroerozyjnym przecięciu gotowego połączenia
(rys. 6). Widoczna spoista, równa lutowina bez porów, dobrze
widoczna jest strefa dyfuzji między lutem, stalą i węglikiem.

ɚ)
b)

b)
Rys. 4. Deformacja tulei w wyniku nagrzewania – na górze tuleja węglikowa, u dołu tuleja stalowa. a- początkowe stadium nagrzewania, kiedy
występuje szczelina między tulejami, b – stan w temperaturze lutowania,
gdy szczeliny już nie ma

140

PRZEGLĄD SPAWALNICTWA 9/2007

Rys. 5. Tuleja zniszczona
wskutek udaru

ɉɪɨɟɤɬ

1

Rys. 6. Mikrostruktura spoiny lutowniczej

Struktura lutowiny jest bardziej jednorodna i odpowiada obecności w lucie roztworów stałych. Na rysunku 7 przedstawiono
efekt analizy spektroemisyjnej zgładu, wykonanej na mikroskopie skaningowym JEOL JSM-6480LV. Obszar zgładu, poddany
badaniu, obejmuje lut, stal i stop węglikowy. Widać, że liczne cząstki Fe, Cr, Co występują także w złączu. Ich szczególnie dużą koncentrację zaobserwowano na krawędziach złącza,

Wnioski
• Kompozytowe luty proszkowe, wytworzone w wyniku
mechanicznego mieszania są wysoce technologiczne, ponieważ można z nich wykonać kształtki prawie dowolnego
kształtu, co znacząco upraszcza technologię lutowania.
• Wskutek deformacji plastycznej stalowej tulei, wywołanej
różnicą współczynników rozszerzalności cieplnej użytych
materiałów, nie da się uzyskać wyrobów końcowych o niezmienionych wymiarach, końcową obróbkę tulei (na zadaną
średnicę) należy przeprowadzić po lutowaniu.
• W celu zmniejszenia deformacji tulei trzeba zwiększyć
szczelinę lutowniczą do szerokości 0,2–0,3 mm.
• W związku z obecnością wtrąceń tlenkowych w proszku
uzyskanym drogą mielenia i ewentualnych zanieczyszczeń

Rys. 7. Analiza spektroemisyjna obszaru zgładu, z lewej stal, z prawej stop
węglikowy, w środku lut

tworzących strefę dyfuzji (także na rys. 6). Żelazo i chrom występują w strefie dyfuzyjnej od strony tulei węglikowej, gdzie
teoretycznie nie powinno ich być – świadczy to o wędrówce
pierwiastków w poprzek złącza i silnej aktywności lutu w porównaniu z łączonymi materiałami. Żelazo i chrom mogły znaleźć się
w lucie także na skutek zanieczyszczenia kul mielących w młynie
wibracyjnym.

z powierzchni młyna, lut należy umieszczać z zewnątrz
planowanej spoiny. Dla zapewnienia samocentrowania
elementów i uzyskania gładkich, wolnych od porów powierzchni wyobleń należy umieszczać pierścień lutu za
pierścieniem oporowym. W tym przypadku wypełnienie
szczeliny lutowniczej i tworzenie wyobleń jest zapewnione samymi zjawiskami kapilarnymi. Miejsce umieszczenia pierścienia lutu jest odcinane z częścią tulei po lutowaniu.
• Do próżniowego lutowania stali z twardymi stopami dobrze
nadaje się lut miedziano-manganowy, zawierający 23,5%
Mn i 9% Ni. W przypadku jego użycia uzyskuje się szczelne złącza bez użycia topników. Lutowanie należy prowadzić w temperaturze 1050°C w próżni, przy ciśnieniu 6,5
x 10-3 Pa.
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Klejenie części roboczych narzędzi
jako technologia alternatywna dla lutowania
Gluing of tools working parts
as an alternative technology towards brazing
Streszczenie

Abstract

W artykule omówiono zalety i wady połączeń klejonych
części roboczych narzędzi w porównaniu do połączeń wykonanych za pomocą lutowania. Przedstawiono wybrane przykłady
wykorzystania techniki klejenia do łączenia części roboczych
konkretnych narzędzi. Opisano efekty zastosowań ww. narzędzi
w procesach produkcyjnych.

Advantages and disadvantages of glued joints of tools working parts were discussed in comparison to brazed joints. Some
examples of the implementation of gluing technique to joining the
working parts of tools were presented. The results of these tools
applications to the production processes were described.

Wstęp
W poszukiwaniu coraz lepszych konstrukcji i technologii wykonania narzędzi skrawających głównym celem jest wykonywanie jak
najmniejszym kosztem wysokiej jakości wyrobów. Po zapewnieniu
wymaganej dokładności obróbki, dąży się do zwiększenia jej wydajności, jak i do uzyskania dużej trwałości ostrzy narzędzi. Mając
na uwadze racjonalne wykorzystanie wysokiej jakości materiału
narzędziowego zamiast narzędzi jednolitych stosuje się narzędzia
składane z częściami roboczymi mocowanymi w korpusie poprzez zacisk mechaniczny, za pomocą lutowania lub zgrzewania,
jak również za pomocą klejenia, co dotyczy zwłaszcza narzędzi
o dużej liczbie ostrzy i większych wymiarach [1÷3]. O wyborze
sposobu mocowania części roboczych narzędzi decydują potrzeby
odniesione do konkretnego zadania produkcyjnego, np. łatwość
wymiany ostrzy, precyzja ich rozmieszczenia w korpusie, założona
temperatura pracy narzędzia itp. Prace nad rozwojem narzędzi
skrawających z wklejanymi częściami roboczymi prowadzone są
w Instytucie Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie (IZTW) od wielu lat i obejmują głównie narzędzia o przeznaczeniu specjalnym oraz z drogich materiałów narzędziowych [1÷6]

Porównanie klejenia i lutowania
części roboczych narzędzi
W przypadku narzędzi skrawających najczęściej stosowanymi metodami łączenia części roboczych z korpusem są metody
Dr inż. Kazimierz Czechowski, mgr inż. Janusz Wszołek, inż.
Andrzej Kurleto, mgr inż. Iwona Pofelska-Filip – Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, Kraków.
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lutowania twardego. Do najczęściej stosowanych lutów twardych
należą stopy na osnowie srebra, miedzi, układu srebro-miedź oraz
niklu. Lutowanie twarde jest realizowane w temperaturach powyżej
450°C (zwykle jest to temperatura ok. 600÷800°C), co ogranicza
lub utrudnia zastosowanie w przypadku łączenia materiałów, których właściwości ulegają zmianom przy takich temperaturach, np.
stali narzędziowych.
Zagadnienie doboru odpowiedniego lutu, topnika i wielkości
szczeliny w zależności od łączonych materiałów, rodzaju i zastosowania narzędzia, zostało omówione w opracowaniu [7]. W przypadku nanoszenia na narzędzia powłok PVD odpornych na zużycie
stosuje się specjalnie do tego celu przeznaczone rodzaje lutów
nie zawierające cynku, który odparowując podczas procesu PVD
powoduje zmniejszenie wytrzymałości połączenia i dokładności
wymiarowej oraz kontaminację komory próżniowej urządzenia do
nanoszenia powłok [8]. W odniesieniu do narzędzi skrawających
najważniejszą zaletą lutowania twardego jest bardzo duża wytrzymałość połączenia lutowanego przy równoczesnym zapewnieniu
nie nadtapiania materiałów łączonych. W połączeniach wykonanych za pomocą lutowania twardego uzyskuje się wytrzymałość na
ścinanie 150÷300 MPa [8]. Inną zaletą jest możliwość lutowania
bardzo różnorodnych materiałów (metale i ich stopy, ceramika,
kompozyty). Ograniczeniem dla stosowania lutowania twardego
jest większa złożoność budowy i montażu narzędzia mogąca być
przyczyną powstawania naprężeń wewnętrznych i zwiększonych
kosztów lutowania oraz trudności w precyzyjnym ustawieniu
ostrzy względem siebie; ograniczeniem może być również stosunkowo duża temperatura lutowania mogąca spowodować utratę
właściwości materiałów łączonych.
Mniej rozpowszechnionym sposobem łączenia części roboczych narzędzi skrawających jest ich klejenie. W przypadku
połączeń klejonych o ich właściwościach decyduje rodzaj kleju
i wielkość szczeliny podczas klejenia. Do najważniejszych zalet

połączeń klejonych należą: możliwość trwałego łączenia części
z różnych materiałów, zminimalizowanie naprężeń wewnętrznych
w łączonych częściach, szczelność połączeń i ich odporność
korozyjna, jak i stosunkowo prosta technologia i w związku z tym
nieduże koszty operacji klejenia, nawet w przypadku złożonych
narzędzi wieloostrzowych [1, 3, 7, 9]. Dostępne kleje, które umożliwiają wykonanie połączeń klejonych w konstrukcjach narzędzi
skrawających, są to w większości kompozycje dwuskładnikowe
utwardzające się chemicznie po zmieszaniu bazy z aktywatorem;
znacznie rzadziej są to kompozycje jednoskładnikowe utwardzane
przez wygrzanie w podwyższonej temperaturze.
Ograniczeniem dla stosowania techniki klejenia do łączenia części roboczych narzędzi skrawających są trudności w zapewnieniu
wymaganej wytrzymałości połączenia klejonego w przypadkach,
gdy powierzchnie klejone są nieduże, jak również konieczność
zapewnienia odpowiedniego chłodzenia narzędzia podczas jego
pracy, a w niektórych przypadkach również w trakcie jego ostrzenia. W zależności od rodzaju kleju połączenia klejone najczęściej
posiadają wytrzymałość na ścinanie 15÷50 MPa i odporne są na
temperaturę 100÷250°C; odporność tych połączeń na stosunkowo
nieduże temperatury w dużym stopniu ogranicza także nanoszenie
powłok na ostrza narzędzi klejonych.

Przykłady zastosowania
w IZTW techniki klejenia
do łączenia części roboczych narzędzi
O zastosowaniu narzędzia w wersji konstrukcyjnej z częściami
skrawającymi wklejanymi do korpusu, zamiast wersji jednolitej
względnie lutowanej lub innej składanej, decyduje wiele różnych
czynników, przede wszystkim dostępność odpowiedniego kleju,
cechy konstrukcyjne narzędzia skrawającego i warunki jego eksploatacji. Wielkość powierzchni przewidzianej do klejenia nie może
być mniejsza od pewnej wartości krytycznej, wynikającej m.in.
z wytrzymałości połączenia klejonego i przewidywanych sił skrawania. Bardzo istotne jest właściwe ukształtowanie części łączonych, w taki sposób, aby podczas pracy narzędzia w połączeniu
klejonym w kierunku działania największej składowej siły skrawania występowały naprężenia ściskające, a nie ścinające [1÷3,
5, 6]. W procesie technologicznym wykonania narzędzia z wklejanymi częściami skrawającymi można wyróżnić następujące
fazy: wykonanie oprzyrządowania, obróbka korpusu, wykonanie
części skrawających, wykonanie zamknięć czołowych (o ile są
przewidziane), montaż i klejenie, ostateczna obróbka szlifowaniem,
oznakowanie i kontrola jakości wykonania. Opcjonalnie może być
naniesiona na ostrza narzędzia powłoka PVD, w temperaturze
tego procesu obniżonej do temperatury, w której wytrzymałość
połączenia klejonego jeszcze nie ulega zmniejszeniu. Jednymi
z najważniejszych są operacje montażu i klejenia, obejmujące:
czyszczenie, odtłuszczanie, nanoszenie kleju, posadowienie i ustawienie względem siebie klejonych części oraz utwardzenie połączenia klejonego. Właściwie zaplanowane metody i środki czyszczenia
oraz odtłuszczania powierzchni klejonych, mają istotny wpływ na
wytrzymałość połączenia klejonego [1÷3, 5, 6, 9].
Przeprowadzone dla trzech gatunków klejów (chemoutwardzalnych Multimetall Stahl P i Chester Metal Super SL oraz
termoutwardzalnego kleju specjalnego stosowanego w IZTW)

badania połączeń klejonych segmentów osadzonych w korpusach
modeli funkcjonalnych frezów, potwierdziły w pełni przydatność
tych klejów do łączenia części roboczych narzędzi skrawających
[1÷3]. Wytrzymałość na ścinanie wykonanych połączeń klejonych
była w zależności od gatunku kleju w granicach 16,8÷51,0 MPa,
przy czym dla kleju termoutwardzalnego były to wartości powyżej
40 MPa, a dla klejów chemoutwardzalnych do 35 MPa. Na podstawie analizy wyników badań stwierdzono, że luzy segmentów
w rowkach korpusu przed sklejeniem mogą mieć istotny wpływ na
wytrzymałość na ścinanie połączenia klejonego, przy czym różne
mogą być pod tym względem właściwości poszczególnych gatunków klejów; wpływ ten stwierdzono dla kleju Chester Metal Super
SL [1÷3]. W badaniach wytrzymałości na ścinanie połączeń klejonych segmentów osadzonych w korpusach modeli frezów, po ich
wygrzewaniu kolejno po pięć godzin w coraz wyższych temperaturach (podwyższanych o 50°C), przy ograniczeniu naprężenia ścinającego do wartości 13,5 MPa (przyjętej na podstawie doświadczeń
jako wystarczającej w tego rodzaju połączeniach klejonych), wykazano odporność połączeń wykonanych za pomocą ww. klejów
na temperaturę 250°C. Na ogół odporność na temperaturę 250°C
jest wystarczająca, pod warunkiem zapewnienia w obróbce wykańczającej narzędzia i podczas jego użytkowania odpowiednich
warunków odprowadzania ciepła (np. poprzez stosowanie cieczy
obróbkowej itp.) [1÷3].
W IZTW technika klejenia zastosowana została przy wykonywaniu, m.in. [1÷6]:
• specjalnych frezów ślimakowych z ostrzami ze stali szybkotnących o dużych modułach (m = 12–25 mm) i tym samym dużych wymiarach, jak i o średnich modułach (poniżej
m = 12 mm), gdy frezy mają znacznie zwiększoną długość i/lub średnicę w stosunku do wymiarów standardowych
(rys. 1),
• specjalnych frezów ślimakowych i przeciągaczy z ostrzami
z węglików spiekanych,
• innych narzędzi o przeznaczeniu specjalnym z ostrzami z węglików spiekanych, cBN i PCD (noże tokarskie, frezy walcowoczołowe, stemple, rozwiertaki, gwintowniki itd.).
Zarówno dla wersji konstrukcyjnej frezu ślimakowego jednolitej, jak i składanej, z ostrzami mocowanymi poprzez zacisk mechaniczny lub klejonymi, bardzo ważny jest dobór na ostrza odpowiedniego gatunku materiału narzędziowego, a w przypadku, gdy jest

Rys. 1. Frezy ślimakowe o module m = 24,0 mm z wklejanymi segmentami
ze stali szybkotnącej PM HSS-E Co 8÷10,5%
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Tablica I. Przykłady warunków obróbki cieplnej i uzyskanych po niej właściwości segmentów frezów ślimakowych ze stali szybkotnącej

Gatunki stali

Temperatura
austenityzowania
°C

Temperatura
odpuszczania °C
I

II i III

Twardość
HRC

SK10V
WKE 42

1210÷1215

570

550

> 15

66÷67,5

ASP 2030
Vanadis 30

1170÷1175

560

550

> 20

66,5÷68

ASP 2060
Vanadis 60

1175÷1180

560

550

> 20

68÷69,5

Czas austenityzowania uzależniony od wymiarów segmentów; czas odpuszczania: każde po 1,5 h.

to stal szybkotnąca także ustalenie właściwych warunków obróbki
cieplnej, które zapewnią uzyskanie odpowiednio dużej twardości
ostrzy i co za tym idzie dużej trwałości narzędzia. Dotyczy to również frezów z ostrzami z naniesionymi powłokami, bowiem na ich
trwałość wpływa również jakość materiału podłoża ostrzy; wpływ
ten zwiększa się znacznie po pierwszym ostrzeniu, kiedy powłoka
usunięta zostaje z powierzchni natarcia. Dobór materiału ostrzy
i warunków jego obróbki cieplnej, to bardzo istotne zagadnienia
zwłaszcza dla ekonomicznego uzasadnienia stosowania frezów
ślimakowych z ostrzami ze stali szybkotnących z wklejanymi
segmentami zamiast jednolitych. Najważniejsze w tym przypadku
jest uzyskanie bardzo dużej trwałości ostrzy frezu, co osiągane
jest przez stosowanie na segmenty stali szybkotnących z zawartością 8÷10,5% Co i poddanie segmentów obróbce cieplnej
z uzyskaniem twardości 66,5÷69,5 HRC – dla stali spiekanych,
albo 66÷67,5 HRC – dla stali konwencjonalnych. Istotne są stosunkowo niewielkie wymiary przekroju segmentów, co ułatwia
uzyskanie bardzo korzystnej struktury materiału ostrzy; ma to duże
znaczenie, gdyż dla osiągnięcia bardzo dużej twardości segmentów
obróbka cieplna jest prowadzona ze stosowaniem wysokich temperatur austenityzowania, niewiele niższych od temperatur krytycznych mogących uszkodzić strukturę materiału (tabl. I).
W ostatnich kilkunastu latach poddano dokładnemu testowaniu
w przemyśle kilkadziesiąt frezów ślimakowych z wklejonymi segmentami ze stali szybkotnących o modułach m = 3,0÷24,0 mm
i z węglików spiekanych o modułach m = 1,0÷2,0 mm, tak w wersjach prototypowych, jak i wykonanych na zamówienia zakładów
przemysłowych. Dokładność kół zębatych wykonanych za pomocą
ww. frezów zawierała się w zależności od procesu produkcyjnego
w 7÷11 klasie dokładności wg PN i prawie we wszystkich przypadkach była zgodna z wymaganiami. Pod względem trwałości
ostrzy frezy ślimakowe z wklejonymi segmentami ze stali HSS-E
(lub PM HSS-E) znacznie – często kilkukrotnie – przewyższały
typowe frezy handlowe ze stali HSS. Duża trwałość ostrzy frezów
klejonych wykonanych przez IZTW wynikała z właściwego doboru
materiału segmentów i prawidłowo przeprowadzonej ich obróbki
cieplnej, w której uzyskiwano bardzo dużą twardość i prawidłową
strukturę materiału [1÷6].
Stosowanie frezów ślimakowych i przeciągaczy oraz innych
narzędzi z ostrzami z węglików spiekanych oraz z materiałów
ceramicznych (w tym np. PCD), w wersji klejonej zamiast lutowanej, podyktowane było zarówno mniejszymi kosztami klejenia
niż lutowania, jak i potrzebą uniknięcia niekorzystnych zjawisk
pękania segmentów lub płytek na skutek wprowadzonych pod-
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Wskaźnik S-G: >15 – ziarno bardzo drobne.

czas lutowania naprężeń. W IZTW wykonywano w wersji klejonej
frezy ślimakowe z segmentami z węglików spiekanych (najczęściej gatunku H10) o modułach m = 1÷2 mm, przeciągacze
z wklejonymi płytkami skrawającymi z węglików spiekanych gatunku H10 o wymiarach 3,2 x 7,5 x 21 mm (w liczbie po 52 szt.),
stemple z częściami roboczymi z węglików spiekanych gatunku
G20, specjalne noże tokarskie z płytkami skrawającymi z PCD itd.
W przypadku frezów ślimakowych z ostrzami z węglików spiekanych, stosowanie klejenia zamiast lutowania można uzasadnić
m.in.: złożoną konstrukcją tych narzędzi i potrzebą ustawiania
ich ostrzy względem siebie w linii śrubowej, dostatecznie dużą
powierzchnią klejenia, mniejszymi kosztami wykonania połączeń
klejonych, jak i możliwością zapewnienia odprowadzania ciepła
podczas obróbki prowadzonej tymi narzędziami lub podczas ich
ostrzenia. Inaczej sprawa wygląda w przypadku innych narzędzi
z ostrzami z węglików spiekanych (np. przeciągaczy) lub z materiałów ceramicznych (np. noży tokarskich z płytkami z PCD),
w których powierzchnia klejenia jest stosunkowo nieduża, ustawianie ostrzy jest stosunkowo proste, a przy tym nie zawsze jest
możliwość zapewnienia odpowiedniego odprowadzania ciepła
podczas ich użytkowania lub ostrzenia. Wówczas jedynym uzasadnieniem dla stosowania klejenia jest mniejszy koszt tej operacji niż
lutowania, a przede wszystkim eliminacja niekorzystnych naprężeń
powstających podczas lutowania. Rozwój technologii lutowania
w zakresie minimalizacji naprężeń, często decyduje, że do osadzenia w korpusie płytek z węglików spiekanych i materiałów ceramicznych, stosowane jest lutowanie zamiast klejenia, zwłaszcza wtedy, gdy powierzchnie łączone są nieduże, a wymagana
jest duża wytrzymałość połączenia.
Obserwowany jest również ciągły rozwój techniki klejenia,
także w IZTW prowadzone są prace badawczo-rozwojowe mające
na celu rozwój technologii wykonywania narzędzi z wklejanymi
częściami roboczymi, zwłaszcza w aspekcie umożliwienia nanoszenia pełnowartościowych powłok na ostrza narzędzi klejonych,
co związane jest z odpornością kleju na podwyższoną temperaturę. Dąży się do doskonalenia technologii nanoszenia powłok
(zapewnienia dobrej adhezji powłok do podłoża, mimo obniżonej
temperatury procesu PVD), stosowania połączeń klejonych odpornych na temperaturę, co najmniej 500°C oraz do zmiany kolejności operacji technologicznych (wstępne mocowanie i szlifowanie, proces PVD, a dopiero potem klejenie dla uzyskania
potrzebnej wytrzymałości roboczej frezów). O wyborze rodzaju
rozwiązania konstrukcyjnego narzędzia decydują najczęściej
osiągane efekty ekonomiczne, których miarą w przypadku frezów

ślimakowych może być wskaźnik opłacalności stosowania wersji
klejonej zamiast jednolitej, obliczany np. wg wzoru [1]:
Wop = (Cj/Ck)

(ik/ij)

gdzie: Cj i Ck – to ceny frezów jednolitego i klejonego, a ij i ik
– to średnie liczby kół zębatych wykonanych za ich pomocą między
kolejnymi ostrzeniami.
Liczba kół zębatych wykonanych danym frezem zależy nie tylko
od trwałości jego ostrzy, ale również od innych cech konstrukcyjnych frezu, takich, jak np. długość części roboczej, liczba rowków
wiórowych itp., wpływających na liczby możliwych ustawień osiowych i ostrzeń frezu. Znacznie łatwiejsze jest uzyskanie wskaźnika
Wop > 1, czyli opłacalności stosowania frezu w wersji z wklejanymi
segmentami, dla modułów większych i w przypadku zastosowania
drogich materiałów narzędziowych (np. węglików spiekanych).
W przypadku frezów z ostrzami ze stali szybkotnących o modułach

Wnioski
Rezultaty przeprowadzonych w IZTW badań doświadczalnych i wyniki testowania narzędzi klejonych w przemyśle,
których przykłady przedstawiono w dużym skrócie powyżej,
dają podstawę do stwierdzenia, że klejenie jest skuteczną
techniką łączenia części skrawających w korpusach narzędzi,
zwłaszcza o bardziej złożonej budowie i stosunkowo dużych
powierzchniach łączenia oraz z ostrzami z wysokiej jakości materiałów narzędziowych (np. frezy ślimakowe). Zawsze
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Nowy lut przekładkowy 49/Cuplus
– sprawdzona i najwyższa jakość pił tarczowych
New composite braze 49/Cuplus
as proven way to get top quality circular saw blades
Streszczenie

Abstract

W artykule przedstawiono problematykę łączenia węglików spiekanych ze stalą, na przykładzie lutowania pił tarczowych. Wskazano konieczność stosowania lutów przekładkowych, w celu kompensacji naprężeń skurczowych powstających podczas studzenia złączy lutowanych. Opracowano nowy lut przekładkowy ze środkową warstwą ze stopu
miedzi. W stosunku do przekładki z czystej miedzi nowy lut
przekładkowy charakteryzuje się większą wytrzymałością
na ścinanie, większą kompensacją naprężeń i ponad 200%
wzrostem odporności na zmienne obciążenia dynamiczne pił
tarczowych.

Brazing of carbide blades with steel on an example of circular saws is presented. Necessity of use of composite fillers
caused by the need to compensate shrinking stresses appearing
during cooling of joints is highlighted. New filler with central layer
made of copper alloy is developed. Compared to composite with
pure copper it has higher shear strength, better compensates
stresses and has two fold higher resistance against dynamic
loads occurring in use of circular saws.

Węgliki spiekane charakteryzują się, w porównaniu ze stalą
węglową, wysoką odpornością na zmiany temperatury pracy jak
i twardością, jednakże małą ciągliwością, co powoduje ich niewielką odporność na naprężenia rozciągające. Dodatkowo zmniejsza
się też ciągliwość ze wzrostem odporności na wysokie temperatury.
W praktyce powstaje problem doboru właściwego rodzaju węglików spiekanych, w zależności od rodzaju zastosowania. Szczególnie drobnoziarniste gatunki węglików spiekanych poprawiają
znacznie własności ciągliwości zębów piły (rys. 1).
Stal węglowa wykazuje w porównaniu do węglików dwa razy
większy współczynnik rozszerzalności cieplnej. Podczas lutowania stali węglowej z węglikiem za pomocą niskotemperaturowego
lutu srebrowego rozszerzają się zarówno stal jak i węglik, jednak
odpowiednio różnie. Podczas studzenia połączenia lutowanego

Idealny
material

PKD
CBN
Modyfikowana
ceramika
Nitritceramika

Oxidceramika

Dążenie do stałego wzrostu prędkości cięcia, wprowadzanie
coraz cieńszych pił tarczowych jak również wymaganie coraz
dłuższej trwałości narzędzi do cięcia były impulsem dla Firmy UMICORE do opracowania nowej generacji sprawdzonych i uznanych
na rynku lutów przekładkowych na bazie stopów srebra z przekładką miedzianą typu BrazeTec 49/Cu i pochodnych. Największy
nacisk położono na jakość i trwałość połączenia. Konstrukcja piły
oraz odpowiedni dobór węglika, lutu, topnika i technologii zostały
dokładnie przeanalizowane.
Lutowanie twarde węglików spiekanych w piłach tarczowych za
pomocą lutów przekładkowych typu BrazeTec 49/Cu jest najbardziej
rozpowszechnionym sposobem redukcji niekorzystnych naprężeń
w węgliku powstających podczas studzenia elementów po lutowaniu, temu celowi właśnie służy miedziana przekładka znajdująca się
wewnątrz lutowia, która ulega deformacji, a dzięki wysokiej plastyczności miedzi proces ten udaje się realizować. Niestety ta cecha ma
też wpływ na wytrzymałość na ścinanie łączonych elementów tzn.
trwałość piły, dlatego bardzo istotne było znalezienie takiego stopu
miedzi, który zapewniłby największą plastyczność oraz możliwie najwyższą wytrzymałość na ścinanie połączenia lutowanego. Nowa generacja BrazeTec 49/Cuplus jest wynikiem przeprowadzonych badań,
lut przekładkowy zapewnia najwyższą jakość połączenia, wytrzymałość na ścinanie i redukcję naprężeń występujących podczas chłodzenia. Testy przeprowadzane na ponad 100 000 połączeń świadczą
o tym, że uzyskano wzrost trwałości narzędzi w najtrudniejszych
warunkach bez uszczerbku jakości piły przez cały cykl.

Obecny stan zaawansowania
techniki lutowania

Odpornosc na temperature i twardosc

Wstęp

powlekane
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Cermets
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Rys. 1. Rodzaje materiałów narzędziowych stosowanych w piłach i frezach

węglik–stal stara się ono powrócić do rozmiarów wyjściowych,
czemu skutecznie przeciwstawia się sam lut. Skurcz materiałów
różnoimiennych następuje tak różnie, że elementy połączone ulegają
wykrzywieniu (efekt bimetalu) ze skutkiem zwiększania się naprężeń
wewnętrznych w węgliku i stali. Najbardziej niebezpiecznymi naprężeniami są naprężenia rozciągające na powierzchni węglika powodujące powstawanie pęknięć i w efekcie wadliwe połączenie (rys. 2).

Rys. 2. Pęknięcia w węgliku przylutowanym do stalowego korpusu bez
przekładki kompensacyjnej

Rys. 3. Odprężone połączenie lutowane z przekładką miedzianą

Dozowanie lutu
Dozowanie topnika
Pozycja zĊba
Ksztaát wzbudnika
Pozycja wzbudnika
Temperatura lutowania
Czas lutowania
Nacisk na ząb
Szczelina lutownicza

Rys. 4. Czynniki mające wpływ na jakość i trwałość połączeń lutowanych
w pile tarczowej

W opisanym lucie srebrnym z przekładką miedzianą BrazeTec
49/Cu wprowadzony zostaje celowo pomiędzy węglik i stal, trzeci
element charakteryzujący się wysoką plastycznością. Ten właśnie
materiał przejmuje na siebie powstające podczas schładzania
polutowanych elementów naprężenia bez szkody dla elementu.
Odpowiednio dobrany, specjalny gatunek miedzi znajduje się w
zakresie odkształceń plastycznych wspomnianej przekładki. Dzięki
tej właśnie właściwość miedzi odpręża się całe połączenie lutowane
węglik–stal (rys. 3). Tym samym otrzymuje się połączenie lutowane, które nie wykazuje krytycznych naprężeń wewnętrznych, a tym
samym pęknięć w węglikach prowadzących do uszkodzeń narzędzi
tnących podczas eksploatacji. Za pomocą lutu przekładkowego
BrazeTec 49/Cu lutuje się węgliki do stali węglowej tarczy tnącej
i uzyskuje połączenia wysokiej jakości. W praktyce zęby pił lutowane
są za pomocą automatów lutowniczych wykorzystujących nagrzewanie indukcyjne. Technika ta, sterowana pirometrycznie, zapewnia
powtarzalność procesu związaną z krótkim czasem lutowania.

Od BrazeTec 49/Cu do BrazeTec 49/Cuplus
Wiele czynników ma wpływ na jakość i trwałość pił tarczowych
• konstrukcja tarczy, a przede wszystkim gniazda pod kształtkę
węglikową,
• dobór odpowiedniego węglika pod względem składu i właściwości,
• dobór odpowiedniego lutu, grubości przekładki miedzianej
i topnika,
• kontrola dozowania i pozycjonowania lutu i topnika oraz kształtki węglikowej,
• kontrola procesu pod względem konstrukcji wzbudnika, temperatury i czasu lutowania,
• sterowanie i kontrola procesu szlifowania i ostrzenia zębów piły,
• uwzględnienie warunków otoczenia występujących podczas
cięcia w warunkach ekstremalnych: np. zmrożone pnie drzew
przy -25°C w Norwegii, Szwecji czy też Kanadzie w warunkach
zimowych, itd. (rys. 4).
Poprawa procesu produkcji pił tarczowych, powtarzalność parametrów i warunków przygotowania, jak i lutowania spowodowało
podniesienie jakości połączeń zębów piły z jej korpusem, a zatem
obniżenie braków podczas produkcji i eksploatacji. Dokładniejsza
analiza braków wskazuje jednak przeniesienie krytycznego obszaru
połączenia z miejsca lutowania do warstwy przekładki. Uzyskanie
optymalnych warunków lutowania spowodowało osiągnięcie
granic wytrzymałościowych standardowego materiału przekładki.
Sporadyczne przypadki uszkodzeń pił tarczowych wysokiej jakości
wykazują wyraźne przeniesienie miejsc braku z węglika lub warstwy lutu do strefy plastycznej przekładki. Ma to ścisły związek
z tym, że proces produkcji pił jest optymalny, warunki lutowania,
lut oraz topnik dobrane są do produktu właściwie. Wytrzymałość
tak wykonanych narzędzi tnących jest na najwyższym poziomie.
W warunkach silnego przeciążenia zęba piły powstaje brak w obszarze materiału najbardziej plastycznego, czyli przekładki. To właśnie było powodem opracowania nowego materiału lutowniczego
BrazeTec 49/Cuplus. Opracowano materiał o wysokiej plastyczności
dla osiągnięcia redukcji naprężeń podczas chłodzenia polutowanych ze sobą elementów przy możliwie najwyższej wytrzymałości
końcowej ostudzonego połączenia. Cel ten osiągnięto stosując
nowy materiał przekładkowy w lucie BrazeTec 49/Cuplus, uzyskano
go w specjalnym i zoptymalizowanym procesie produkcyjnym poszczególnych warstw i w procesie platerowania. Sam lut srebrny
i jego skład nie zostały zmienione, co pozwala przestawić bez
problemu produkcję pił na nowy lut BrazeTec 49/Cuplus bez zmiany
jakichkolwiek parametrów dotychczasowego procesu lutowania.

Wyniki badań
nowego lutu przekładkowego
W wyniku próby ścinania sprawdzono wytrzymałość nowego
lutu BrazeTec 49/Cuplus. W tym celu przylutowano próbkę sześcienną węglika spiekanego gat. K20 do stali węglowej C45 i poddano
ścinaniu na maszynie testującej. Porównywano połączenia lutowane BrazeTec 49/Cuplus i BrazeTec 49/Cu i wykazano znaczący
wzrost wytrzymałości na ścinanie połączeń lutowanych nowym
spoiwem przekładkowym. Wzrost wytrzymałości na ścinanie
połączeń dochodzi do 20% w porównaniu do standardowego lutu
BrazeTec 49/Cu, co przedstawiono na rysunku 6.
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Rys. 8. Porównanie dynamicznej wytrzymałości na ścinanie połączeń
z lutem BrazeTec 49/Cu (trójkąty na wykresie) i BrazeTec 49/Cuplus (kwadraty na wykresie)
Rys. 5. Pękniecie plastycznej warstwy miedzi w znacznie przeciążonym
zębie piły

Rys. 6. Wzrost wytrzymałości na ścinanie połączeń z lutem BrazeTec
49/Cuplus

wego testu do badania wytrzymałości połączeń lutowanych zębów
w piłach tarczowych.
Zastosowany przez firmę UMICORE test do badania wytrzymałości takich właśnie połączeń opierał się na dynamicznym obciążaniu
zęba piły tarczowej, aż do zniszczenia połączenia lutowanego. Testy
wykazały, że nowo opracowany lut przekładkowy 49/Cuplus okazał
się o wiele bardziej wytrzymały (do 200%) na zmienne, dynamiczne
obciążenia ścinające działające na ząb testowanej piły tarczowej niż
przy użyciu standardowego lutu 49/Cu (rys. 8). W praktyce połączenia lutowane węglików spiekanych w pile tarczowej ulegają zniszczeniu w ich najsłabszym punkcie. Dlatego też logiczne jest stwierdzenie, że należy potraktować takie badania pod kątem: „dynamicznego
obciążenia na ścinanie w funkcji osiągalnej ilości zmiennych cykli”
poprzez połączenie jedną linią najmniejszej ilości cykli najniższego
i najwyższego obciążenia dynamicznego (rys. 8).

Wnioski

Rys. 7. Zdolność kompensacji naprężeń termicznych połączeń z lutem
BrazeTec 49/Cuplus

Zdolność do kompensacji naprężeń termicznych, wynikająca
z różnych współczynników rozszerzalności cieplnej węglików i stali
węglowej, została zbadana metodą dyfraktometrii rentgenowskiej.
Także tutaj widoczna jest większa zdolność kompensacji naprężeń
lutu BrazeTec 49/Cuplus w porównaniu do konwencjonalnego lutu
BrazeTec 49/Cu (rys. 7).
Ząb piły tarczowej poddawany jest podczas pracy działaniu
różnych sił i naprężeń dynamicznych. Najczęstszymi siłami działającymi na ząb piły tarczowej jest siła cięcia i siła posuwu, obie
te siły działają dynamicznie na narzędzie tnące. Tego rodzaju obciążenia występują do 3000 razy na minutę. Korpus piły tarczowej
poddawany jest przez okres trwałości około 107 cyklom zmiany
obciążenia dynamicznego. Dotychczas nie ma żadnego standardo-
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Nowo opracowany lut przekładkowy firmy BrazeTec 49/
Cuplus kompensuje znacznie bardziej naprężenia powstające
podczas studzenia elementów lutowanych węglik–stal przy
jednoczesnym zwiększeniu wytrzymałości i odporności piły
na zmienne obciążenia dynamiczne. Pozwala to użytkownikom wykonanych narzędzi na zwiększenie niezawodności
i żywotności pił i zaspokojenie potrzeb szczególnie w obszarze bardzo wąskich (cienkich) pił tarczowych i podwyższonych prędkości cięcia.
Krótkie zestawienie najważniejszych parametrów lutu
49/Cuplus to: ponad 20% większa wytrzymałość na ścinanie,
ponad 20% większa kompensacja niekorzystnych naprężeń
powstających podczas studzenia złącza, a także ponad
200% wzrost odporności na zmienne obciążenia dynamiczne
podczas pracy narzędzia, ponadto brak uszkodzeń połączeń
w teście praktycznym.
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Lutowanie aluminium i jego stopów
w kąpielach solnych
Salt bath brazing of the aluminium
and the aluminium alloys
Streszczenie

Abstract

Lutowanie w kąpielach solnych jest stosunkowo nowym
procesem technologicznym łączenia aluminium i jego stopów.
Z uwagi na swoje zalety takie jak: równomierne nagrzewanie
i bardzo małą deformację lutowanych detali, możliwość kontrolowania i regulowania temperatury i czasu lutowania, jednorodność lutowanych złączy, znajduje zastosowanie szczególnie
przy lutowaniu cienkościennych, przestrzennych, złożonych wyrobów zawierających wiele złącz. W artykule w oparciu o przegląd literaturowy przedstawiono zasadę procesu spełniającą wymagania ochrony środowiska, rodzaje lutowanych materiałów,
stosowane luty i kąpiele solne, parametry lutowania, przykłady
wyrobów lutowanych tą metodą, wymagania metody jej zalety
i wady.

Salt bath brazing is relatively a new technological process
of joining the aluminium and its alloys. Because of the advantages of the method such as: uniform heating and very small
deformation of brazing elements, possibility of controlling and
regulating the temperature and time of brazing, homogeneity of
brazing elements, it finds an application particularly in brazing of
thinwalled, spatial and complex products with many joints. From
the literature review, article presents the principle of process fulfilling the environment protection requirements, types of brazing
materials, types of solders and salt baths, brazing parameters,
instances of products brazed by this method and the requirements of the method as well as advantages and disadvantages
of this method.

Wstęp
Proces lutowania twardego aluminium i jego stopów, jest operacją trudną technologicznie, zwłaszcza z uwagi na konieczność
redukcji występującej na powierzchniach materiałów łączonych
i spoiwa szczelnej warstwy trwałego tlenku Al2O3. Wymaga dokładnego wstępnego oczyszczenia powierzchni łączonych oraz
zapewnienia ochrony tych powierzchni przed utlenieniem w trakcie
ich nagrzewania do temperatury lutowania.
Do niedawna lutowanie twarde aluminium i jego stopów stosowane było tylko w tych przypadkach, gdzie ze względu na cechy konstrukcyjne łączonych części nie można było wykonać połączenia spawanego. Wynikało to z powodu trudnej lutowności tych materiałów,
a także ograniczeń materiałowo-technologicznych uniemożliwiających uzyskanie połączeń lutowanych o wymaganej wytrzymałości
i odporności na korozję [1]. W ostatnich latach z chwilą pojawienia
się nowych materiałów dodatkowych oraz rozwiązań technologicznych nastąpił bardzo dynamiczny rozwój lutowania twardego
aluminium. Spawanie aluminium i jego stopów jest coraz częściej
zastępowane lutowaniem twardym, chociaż wytrzymałość złączy
spawanych jest nieznacznie wyższa. Szczególnie uwidacznia się to
w przypadku łączeniu części znacznie różniących się wymiarami
oraz części, których spawaniem łączyć nie można np.: konstrukcji
przekładkowych, części przyrządów elektro- i radiotechnicznych,
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wymienników ciepła itd. Oprócz dotychczasowych metod lutowania aluminium i jego stopów: płomieniowego z zastosowaniem
wysokofluorkowych topników o silnie korozyjnych pozostałościach
oraz lutowania w piecach próżniowych w parach magnezu rozwinęły się metody lutowania w atmosferze azotu z zastosowaniem
niekorozyjnych topników fluoroglinianowych, a także beztopnikowe
i topnikowe lutowanie dyfuzyjne oraz lutowanie w kąpielach solnych [2].

Lutowanie aluminium
w kąpielach solnych
Analizując współczesne metody lutowania aluminium, poza
lutowaniem próżniowym lub w atmosferze azotu z zastosowaniem
niekorozyjnego topnika należy zauważyć, że jedną z ciekawszych
metod prowadzonych bez dostępu powietrza jest lutowanie w kąpieli topnikowej. W metodzie tej nagrzewanie elementów następuje
dzięki wymianie ciepła między lutowanymi metalami a ciekłym
topnikiem, podgrzanym do temperatury lutowania. Proces ten
znalazł zastosowanie do łączenia takich metali jak: stale węglowe
i stopowe, węgliki spiekane, miedź i jej stopy, nikiel i jego stopy,
a także aluminium i jego stopy. W kraju proces lutowania aluminium
w kąpielach solnych nie jest stosowany.
Proces lutowania w roztopionych solach można podzielić na
V Etapów.
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Etap I – przygotowanie elementów do lutowania
Elementy przeznaczone do lutowania w kąpielach solnych muszą być bardzo dokładnie oczyszczone z brudu, tłuszczu, i tlenków
oraz w przypadkach koniecznych pokryte odpowiednim topnikiem.
Etap ten jest jednym z podstawowych warunków otrzymania
prawidłowego połączenia lutowanego. Czyszczenie łączonych powierzchni powinno odbywać się możliwie bezpośrednio przed lutowaniem, dla uniknięcia powtórnego ich zanieczyszczenia.
W praktyce przemysłowej w przypadku lutowania kąpielowego
stosuje się oczyszczanie chemiczne, które dzieli się na: odtłuszczone rozpuszczalnikami organicznymi, alkaliczne (trawienie),
elektrolityczne,
Wybór tej czy innej metody odtłuszczania uzależniony jest od
takich czynników, jak wielkości i kształtu części, wielkość produkcji, rodzaj zanieczyszczeń itd.

Etap II – montaż części przed lutowaniem
Warunkiem wykonania prawidłowego połączenia lutowanego
jest właściwe i pewne ustalenie wzajemnego położenia łączonych
części, zarówno w czasie samej operacji lutowania, jak i następującego chłodzenia. Wybór sposobu mocowania części zależy od wielu czynników, a mianowicie między innymi od kształtu i wielkości
części, typu połączenia oraz wielkości produkcji, stąd też powinien
być on określony już w czasie konstruowania części.
Projektując części do lutowania w kąpieli solnej i dobierając
przyrządy montażowe należy uwzględnić:
• łatwy montaż części i właściwe położenie (dodatkowe zamki
ustalające detale),
• odległość złączy od krawędzi oraz gwintów nie mniejszą niż
1 mm,
• szczelinę lutowniczą w przedziale 0,05÷0,07 mm,
• topnik roztopiony aby mógł bez przeszkód opływać całe złącza (stąd wykonywane są często dodatkowe otwory w detalach).
Równie ważnym zagadnieniem jest właściwe rozmieszczenie
lutu, zapewniające dokładne wypełnienie szczelin między częściami i wytworzenie trwałego połączenia.
Jednocześnie z montażem elementów odbywa się nanoszenie
lutu na powierzchnie biorące bezpośredni udział w procesie lutowa-

nia. Należy zwrócić szczególną uwagę na sposób rozmieszczenia
lutu przy poszczególnych rodzajach mocowania.

Etap III – podgrzewanie elementów
Bezpośrednio przed zanurzeniem części zwykle podgrzewa się je do temperatury 530÷570°C. Ma to na celu z jednej
strony usunięcie jakichkolwiek śladów wilgoci (przy zanurzeniu
do kąpieli solnych wilgotnych elementów mogą powstawać niebezpieczne rozpryski soli, grożące poparzeniem obsługujących
pracowników), z drugiej zaś zapewnienie minimalnych wahań
temperatury kąpieli. Jakkolwiek pojemność cieplna kąpieli jest
znacznie większa od pojemności cieplnej lutowanych przedmiotów, w przypadku wprowadzenia do kąpieli zupełnie zimnych
przedmiotów o stosunkowo dużej masie, może nastąpić gwałtowny spadek temperatury i nawet zakrzepnięcie soli. Dodatkową
zaletą wstępnego podgrzewania łączonych części jest skrócenie
czasu lutowania w kąpielach oraz możliwości prowadzenia procesu w niższych temperaturach, co zmniejsza straty soli na skutek
parowania. Do podgrzewania części przed zanurzaniem w kąpieli topnikowej stosowane są często elektryczne piece tyglowe
z wsadem górnym (rys. 1) [3, 4].

Rys. 2. Zanurzanie części w kąpieli topnikowej

Etap IV – zanurzanie w kąpieli topnikowej

Rys. 1. Proces podgrzewnia części przed zanurzaniem w kąpieli
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Do topienia i nagrzewania soli wykorzystuje się również często elektryczne piece tyglowez wsadem górnym, ze względu na
łatwiejszą automatyzację procesu. Przed zanurzeniem części w kąpieli należy zwrócić szczególną uwagę na poziom kąpieli w wannie.
W prawidłowo prowadzonym procesie, lutowane części powinny
być całkowicie zanurzone w kąpieli tak, aby poziom cieczy w stosunku do ich górnej powierzchni był w odległości nie mniejszej niż
40÷50 mm. W przypadku niecałkowitego zanurzenia występuje
nierównomierne nagrzewanie elementu, co powoduje ich deformacje i utlenianie. Operację zanurzania podgrzanych części w kąpieli
topnikowej przedstawiono na rysunku 2.
Temperatura kąpieli jest ściśle uzależniona od jej składu i waha
się w granicach 610÷620oC. Czas trwania procesu nie przekracza
zazwyczaj 90 s.
Zanurzanie części do kąpieli może odbywać się ręcznie bądź za
pomocą urządzeń przenośnikowych.

Etap V – chłodzenie mycie suszenie
Po zlutowaniu i ochłodzeniu do temperatury 200÷250°C,
elementy przemywa się gorącą wodą, w celu usunięcia z ich powierzchni resztek soli, a następnie suszy w strumieniu gorącego
powietrza w specjalnych urządzeniach pracujących w obiegu
zamkniętym (rys. 3).

skład chemiczny kąpieli ulega dość znacznym zmianom, zarówno
na skutek częściowego wyparowania niektórych składników (co
okresowo się uzupełnia), jak i zanieczyszczenia soli tlenkami oraz
rozpuszczonym lutem. Niezależnie od tego ciekłe sole rozpuszczają
w sobie pewną ilość tlenu. Zwykle w tym celu do kąpieli wprowadza się niewielkie ilości soli cyjanowych lub węglika krzemu. Dobre
wyniki uzyskuje się również po wprowadzeniu do kąpieli pewnych
ilości (1% masy kąpieli) sproszkowanego żelazokrzemu lub żelazomanganu. Odtlenianie kąpieli przeprowadza się raz na 15÷20
godzin pracy.

Luty stosowane do lutowania
kąpielowego aluminium
Do lutowania kąpielowego najczęściej stosuje się luty w postaci: kształtek z folii, pierścionków z drutu lub past lutowniczych.
W przypadku lutowania konstrukcji przekładkowych wskazane
jest stosowanie lutu w postaci warstewki naniesionej na blachy
aluminiowe (tzw. blachy platerowane). Grubość tej warstewki
na blachach o grubości do 1,6 mm powinna wynosić 10%, a na
blachach o grubości powyżej 1,6 mm – 5% grubości materiału.
W charakterze lutu używa się zwykle stopów aluminium–krzem
z dodatkami Zn i Cu. W tablicy I przedstawiono luty firmy FUSION
przykładowo stosowane do lutowania w kąpielach solnych.

Rys. 3. Suszenie części w urządzeniu myjąco-suszącym

Kąpiele topnikowe
Jakość połączeń lutowanych w kąpielach solnych w dużej mierze zależy od prawidłowego wyboru składu chemicznego kąpieli.
Uwzględnia się przy tym dwa czynniki: działanie chemiczne kąpieli
i temperaturę lutowania. Składniki kąpieli solnych dzielą się na:
aktywne, zapewniające oprócz nagrzewania części także usunięcie
tlenków z lutowanych powierzchni oraz obojętne, których działanie
ogranicza się tylko do nagrzewania części.
Do lutowania aluminium w kąpielach solnych możliwe jest tylko stosowanie kąpieli o składzie odpowiadającym składowi odpowiednich topników. Kąpiele te jednak nie mogą być zbyt aktywne,
gdyż wówczas rozpuszczają one nie tylko tlenki aluminium, ale
również samo aluminium. Najbardziej rozpowszechniły się kąpiele
o składzie:
• 50,5% - KCl, 38,1% - LiCl, 5,8% - AlF3 i 5,6% - KF,
• 51% - KCl, 41% - LiCl, 4,3% - AlF3 i 3,7% - KF.
Wymienione kąpiele bardzo dobrze rozpuszczają tlenki aluminium, praktycznie nie oddziałując na lutowane metale. Temperatura
ich pracy waha się w granicach 560÷620oC. W procesie lutowania

Linia produkcyjna
do lutowania aluminium
i jego stopów w kąpieli solnej
Jak już wspomniano proces lutowania w kąpieli solnej składa się z mycia, montażu, podgrzewania wstępnego, zanurzeniu
w kąpieli topnikowej, chłodzenia, mycia i suszenia. Dzięki swojej
specyfice proces ten można bardzo łatwo z automatyzować. Przykładem jest szwedzka firma ALUMBRA której zautomatyzowaną linię produkcyjną do lutowania kąpielowego aluminium i jego stopów
przedstawia rysunek 4.

Przykłady zastosowań
lutowania kąpielowego
Lutowanie w kąpielach topnikowych pozwala na osiągnięcie
dużej wydajności przy jednocześnie wysokiej jakości wykony-

Tablica I. Przykłady lutów stosowanych do lutowania kąpielowego dostępne w postaci pasty firmy FUSION [5, 6]

Numer
katalogowy firmy
FUSION

Skład chemiczny stopu w %
Temperatura lutowania

Norma

Al

Si

Zn

Cu

1040

76

10

10

4

1040°F

560°C

Alum. Assn. 4245

1070

88

12

—

—

1080°F

582°C

AWS BAISi-4

1022

50

5

45

—

1022°F

550°C

—

A071

50

5

40

5

986°F

530°C

—
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PODGRZEWANIE

MYCIE

KĄPIEL

Rys. 4. Linia produkcyjna do lutowania kąpielowego w firmie ALUMBRA [3,4]

Rys. 6. Przykłady prototypowych konstrukcji z aluminium lutowanych
w kąpieli solnej

Rys. 5. Przykłady elementów wchodzących w skład radarów wojskowych

wanych połączeń. Szczególnie efektywne wyniki otrzymuje się
przy łączeniu przedmiotów składających się z kilkunastu części.
Obecnie proces ten znalazł zastosowanie w produkcji elementów
wchodzących w skład radarów wojskowych (rys. 5). W szwedzkiej
firmie ALUMBRA proces ten wykorzystywany jest do produkcji
różnego rodzaju prototypów wykonanych z aluminium, w których
ogromna rolę odgrywają dokładności wymiarowe tych elementów
(rys. 6) [3, 4].

Zalety i wady procesu
Lutowanie kąpielowe w roztopionym topniku aluminium i jego
stopów, jak każdy proces lutowania charakteryzują zalety oraz wady,
a najważniejszymi zaletami lutowania w kąpielach solnych są:
• możliwość nagrzewania części bez dostępu powietrza,
• możliwość kontrolowania i regulowania temperatury lutowania
i czasu nagrzewania,
• możliwość jednoczesnego lutowania kilku części o wielu złączach i związana z tym duża wydajność procesu,
• równomierne nagrzewanie części, co zmniejsza możliwość ich
deformacji,
• jednorodność lutowanego złącza,
• możliwość zatrudnienia przy procesie pracowników o stosunkowo niskich kwalifikacjach,
• możliwość ścisłego dozowania lutu, co w porównaniu np. do
lutowania płomieniowego zmniejsza jego zużycie o 30÷40%,
• możliwość mechanizacji procesu,
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• możliwość wykorzystania do lutowania pieców i tygli do obróbki cieplnej,
• dzięki zastosowanemu oprzyrządowaniu zachowanie tolerancji
wymiarowych,
• jest idealną technologią spajania w przypadku produkcji różnego rodzaju prototypów.
Do wad natomiast można zaliczyć:
• stosunkowo długi czas nagrzewania kąpieli i związany z nim
koszt,
• ograniczenie wielkości lutowanych części wielkością stosowanych tygli i wanien,
• duże zużycie energii na jednostkę wyprodukowanego wyrobu,
• znaczny koszt soli,
• konieczność oczyszczania gotowych przedmiotów z resztek
soli,
• ograniczenie zastosowania dla stopów aluminium zawierających maksymalnie ilość pierwiastków stopowych: Mn – 1,5%,
Mg – 1,5%, Si – 1,5%, Cu – 0,5%, Zn – 6,5%,
• konieczność zachowania specjalnych środków ostrożności
w czasie lutowania.
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Luty miękkie i twarde bez ołowiu i kadmu
w zastosowaniach
Solders without lead and brazes without cadmium
in applications
Streszczenie

Abstract

W artykule przedstawiono nowe luty miękkie bez ołowiu
(ISO 9453) i luty twarde bez kadmu, które znajdują się w projekcie normy ISO 17672. Wskazano na zastosowanie tych lutów
w podobnych obszarach jak dotychczas, mimo wzrostu temperatury topnienia nowych lutów o 30÷50°C. Przedstawiono
również luty miękkie, na bazie ołowiu, z wyższą temperaturą
topnienia, które będą jeszcze stosowane do 2010 roku w określonych zastosowaniach.

New solders and brazes composed according to ISO 9453
and 17672 are presented. Its common applications with older
lead/cadmium containing fillers despite of 30÷50 K higher melting temperature are highlighted. Some lead based solders with
higher melting temperature released for general use till 2010 are
presented too.

Wstęp
Na mocy wytycznych Unii Europejskiej ukazały się następujące
dyrektywy:
• 2000/53/EG z dnia 18.09.2000 dot. starych pojazdów,
• 2022/96/EG z dnia 27.01.2001 dot. starych urządzeń elektronicznych i elektrotechnicznych i w związku z tym różne
materiały nie powinny być już stosowane, a zwłaszcza m.in.
o ołów i kadm. Kadm jest używany jako składnik lutów
srebrnych do lutowania twardego. Luty te mają temperaturę
topnienia w zakresie 600÷800°C. Zawierają one z reguły
kadm w granicach 13÷27% wag. Obecnie należy wytwarzać
stopy lutownicze, które nie zawierają kadmu. Podobna sytuacja
występuje w przypadku lutów miękkich, które dzisiaj produkuje
się na bazie cyny jako bezołowiowe, jednak w niektórych zastosowaniach, z uwagi na temperaturę topnienia, w dalszym ciągu
stosowane są luty z ołowiem.

Nowe luty miękkie i twarde
W lutach miękkich ołów występował jako składnik lutów
w szerokim obszarze temperatur topnienia od ok. 40 do 400°C.
Zawartość ołowiu znajduje się zarówno w małych jak i dużych
ilościach. Dotyczyło to klasycznych lutów dla elektroniki i elektrotechniki.
Najczęściej stosowane były luty o zawartości 4÷60% wag.
ołowiu (patrz EN ISO 9453 Luty miękkie). Przemysł i wiele instytutów badawczych poszukiwało i przebadało w ostatnich latach wiele

Dr inż. Hubert Drzeniek – Euromat Sp. z o.o. Wrocław, Hans
van`t Hoen – Wirges, Niemcy.

lutów bezołowiowych. Ukazało się w świecie ok. 500 patentów,
jednakże większość z nich nie znalazła zastosowania.
Powstały nowe stopy lutownicze, które są na bazie cyny, z dodatkami srebra, miedzi, bizmutu i indu. W przypadku indu okazało
się, że niewielkie ilości tego pierwiastka nie doprowadziły do temperatury topnienia lutu w wysokości ok. 190°C. Należało wziąć pod
uwagę większe ilości indu, ale wtedy jest on za drogi. Przy zawartości indu – 10% wag. w lucie spowodowałoby to wzrost ceny lutu
o ok. 100 Euro. Z tego względu luty na bazie cyny modyfikowano
składnikami tańszymi jak: srebro, miedź i cynk oraz w układzie
srebro–miedź, srebro–miedź–bizmut, srebro–miedź–bizmut–ind.
Nowa norma ISO 9453 „Luty miękkie” była opracowywana przez
ostatnie dwa lata i ukazała się w grudniu 2006 roku. Rozszerzyła
ona istotnie obszar spoiw bezołowiowych, przykładowo zostały
wprowadzone następujące stopy lutownicze (tabl. II).
Dopuszczalna zawartość ołowiu i kadmu jako zanieczyszczeń wynosi w lutach bezołowiowych: poniżej 0,1% Pb i poniżej
0,002% Cd.
Miękkie stopy lutownicze nr 401, 701, 702 i 703 są stosowane
w lutowaniu zmechanizowanego. W przypadku lutowania ręczne-

Tablica I. Luty srebrne bezkadmowe wg projektu normy ISO 176772
Oznaczenie lutu

Temperatura topnienia °C

B–Ag 60 CuZn

695–730

B–Ag 44 CuZn

675–735

B–Cu 38 ZnAg

680–765

B–Ag 56 CuZnSn

620–655

B–Ag 45 CuZnSn

640–680

B–Ag 40 CuZnSn

650–710

B–Cu 36 ZnAgSn

665–755
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Tablica II. Nowe, bezołowiowe stopy lutownicze na bazie cyny wg normy ISO 9453
Nr stopu

Oznaczenie stopu

Dodatkowe składniki w % wag.

Temperatura w °C

401

S–Sn 99 Cu1

0,7 Cu

227

402

S–Sn 97 Cu3

2,5–3,5 Cu

227–310

501

S–Sn 98 Cu 1Ag

0,3 Ag, 0,7 Cu

217 227

611

S–Sn 91 In8Ag4Bi1

18 In, 3 Ag, 0,5 Bi

197–208

701

S–Sn 96 Ag4

3,5–4 Ag

221–228

702

S–Sn 97 Ag3

3 Ag

221–230

703

S–Sn 96 Ag4

3,5 Ag

221

711

S–Sn 96 Ag3Cu1

3 Ag, 0,5 Cu

217–220

712

S–Sn 95 Ag4Cu1

3 Ag, 0,7 Cu

217–218

801

S–Sn 91 Zn9

9 Zn

199

go, używane są stopy nr 711, 712 oraz 703. W technice instalacji
sanitarnych i grzewczych, a także w lutowaniu baterii słonecznych
są używane powszechnie stopy nr 402 i 702 (tabl. I i II).
W odniesieniu do wymienionych wytycznych występują jednak
wyjątki, tj. stosuje się luty miękkie zawierające ołów, np:
• w zastosowaniach dotyczących serwerów, systemów pamięciowych i systemów Storage–Array (dopuszczenie do 2010
roku),
• w stopach z wysoką temperaturą topnienia (tj. stopy na bazie
Sn–Pb z zawartością powyżej 85% Pb),
• ołów w szkle rur katodowych, częściach elektronicznych
i rurach oświetleniowych,
• w środkach dot. wyposażenia infrastruktury sieciowej, modyfikacji sygnału, przeniesienia sygnału w obszarze telekomunikacji,
• w ceramicznych częściach elektronicznych (np. w elementach
piezoelektrycznych).
W tych przypadkach stosuje się następujące stopy lutownicze,
zamieszczone w tablicy III.
W ramach lutowania miękkiego wg art. 7, rozdz. 2 Komisja
Europejska określiła zastosowanie ołowiu w lutach do lutowania:
• serwerów, systemów pamięciowych i systemów Storage–Array, jak również wyposażenia infrastruktury sieciowej dla
przeniesienia i obróbki sygnałów w dziedzinie telekomunikacji,
• lamp żarowych ustalono, że tak szybko, jak będzie to możliwe,
dokonać zmian w tych produktach.

Wszystkie wymienione luty miękkie wg normy ISO 9453 „Luty
miękkie” są identyczne z normą IEC 61 190–1–3 „Materiały do
łączenia elementów w elektronice”. W lutowaniu miękkim, w niższych temperaturach, mogą być stosowane jedynie luty na bazie:
ind–cyna oraz ind–bizmut.
W przypadku lutów twardych na bazie srebra, przy utrzymaniu
tej zawartości Ag, temperatura likwidus lutu wzrosła o ok. 50°C
w porównaniu z lutami zawierającymi kadm.
Dla lutów miękkich, bezołowiowych, temperatura likwidus nowych lutów zwiększyła się natomiast o ok. 30°C.
Już w maju 1999 roku ukazała się norma EN 1044 „Luty”
i zawierała cały szereg lutów srebrnych bezkadmowych. Jako
składnik zastępujący kadm w lutach wprowadzono cynę. Nie
powinno to spowodować podwyższenia temperatury topnienia,
jednakże wystąpił tu niewielki wzrost temperatury. W bieżącym
roku 2007 należy oczekiwać projektu normy ISO 17672.
W tej normie występuje cały szereg srebrnych lutów bezkadmowych, których przykładowy wykaz zamieszczono w tablicy. Dopuszczalna zawartość kadmu w srebrnych lutach bezkadmowych,
jako zanieczyszczenia, wynosi poniżej 0,01%, a w przypadku
ołowiu poniżej 0,1% wag.
Nowa norma ISO 17672 zostanie prawdopodobnie rozszerzona
i uzupełniona przez różne luty pochodzące z normy amerykańskiej
AWS i japońskiej JIS. Równocześnie ustalone zostaną wartości maksymalnych zanieczyszczeń. Rozważana norma zawiera następujące
grupy lutów twardych: luty aluminiowe, srebrne, srebrne z fosforem,
miedziane, niklowe i kobaltowe, srebrne i złote, palladowe.
Producenci spełniają daleko idące wytyczne Unii Europejskiej.

Tablica III. Skład chemiczny i temperatura topnienia stosowanych lutów
z ołowiem
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Nr stopu

Oznaczenie stopu

Temperatura topnienia w °C

121

S–Pb 85 Sn15

226–290

122

S–Pb 90 Sn10

268–302

123

S–Pb 95 Sn 5

300–314

124

S–Pb 98 Sn 2

320–325

201

S–Pb 98 Ag 2

304–305

202

S–Pb 95 Ag 5

304–370

202

S–Pb 65 Sn 5 Ag 2

296–301
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Wnioski
Doświadczenia ostatnich lat wykazały, że zastosowanie
lutów miękkich bez ołowiu oraz twardych lutów srebrnych
bez kadmu spotkało się z szerokim zastosowaniem. Użycie
tych lutów nie przyniosło również ujemnych skutków z uwagi
na obciążenia termiczne i mechaniczne połączeń lutowanych.
W celu ochrony środowiska, należy w miarę możliwości
stosować tylko luty miękkie bez ołowiu i luty twarde bez
kadmu.

8. Międzynarodowe Kolokwium
pt. „Lutowanie twarde i wysokotemperaturowe oraz zgrzewanie dyfuzyjne”
19–21 czerwca 2007, Aachen, Niemcy
8. Międzynarodowe Kolokwium pt. „Lutowanie twarde i wysokotemperaturowe oraz zgrzewanie dyfuzyjne” odbyło się tradycyjnie w Sali Brukselskiej, w Centrum Kongresowym Eurogress,
w Aachen.
Kolokwium zgromadziło ok. 320 uczestników z 22 krajów
świata. Jako pierwszy powitał gości dr inż. Hartmut Schmoor,
przewodniczący grupy lutowniczej DVS, następnie krótkie przemówienie wygłosił dipl.-inż. Jens Jerzembeck, Przewodniczący Działu
Badań i Techniki DVS.
W części powitalnej zabrał głos również Przewodniczący
Komitetu Organizacyjnego prof. dr hab. inż. Erich Lugscheider, wieloletni Przewodniczący Komisji Programowej Kolokwium.
Obrady rozpoczęły się referatem plenarnym pt. „Lutowanie
twarde w Chinach – obserwacje i ich wyniki”, który wygłosił dr
inż. H. Schmoor z firmy Umicore AG & Co. KG Braze Tec (Hanau).
Po tym referacie rozpoczęły się sesje referatowe, podczas których
w ciągu 3 dni wygłoszono 53 referaty.
Kolokwium tworzyły również sesje posterowe, przedstawiono w sumie 29 prezentacji. Obok sali obrad (Saal Brüssel)
znajdowały się stoiska wystawowe 28-u firm, głównie z Niemiec,
związanych z technologiami lutowania.
Prezentowane zagadnienia zawarto w 10 grupach tematycznych. Referaty przedstawiono co do 20 minut, w tym czasie
odbywała się również dyskusja.
Wszystkie sesje rozpoczynały się bardzo punktualnie,
przestrzegano również dyscypliny czasowej podczas wygłaszania
referatów. Zaprezentowano następujące referaty:
I sesja (19.06.):
Podstawy lutowania i jego przemysłowe zastosowanie
– Przewodniczący: H. Schmoor, U. Broich:
1. Opracowanie pasty lutowniczej do lutowania stali spiekanych
z elementami stalowymi do produkcji seryjnej.
2. Lutowanie w osłonie gazu ochronnego nierdzewnych stali martenzytycznych lutami srebrnymi nie zawierającymi miedzi.
3. Nowe wysokochromowe luty do lutowania wymienników
ciepła.
4. Luty na osnowie żelaza do produkcji wielkoseryjnej.
5. Lutowanie w próżni promieniami podczerwonymi stopu Ti-6Al4V i Nb przy zastosowaniu folii lutowniczych Ti-15Cu-15Ni.
6. Lutowanie twarde foliami NiFe o temperaturze topnienia poniżej 1000 °C.

2. Badanie własności połączeń diament–stal, polutowanych lutem
na bazie niklu, do zastosowań w narzędziach szlifierskich.
3. Zwiększenie zwilżalności i wytrzymałości połączeń przy zastosowaniu lutu miękkiego na bazie Sn-In-Al-Si-V do łączenia
diamentu.
4. Lutowanie narzędzi zbrojonych węglikami spiekanymi lutami
Cu-Mn-Ni uzyskanymi po „stopowaniu” mechanicznym.
5. Narzędzia z połączeniem: ceramika – metal do obróbki metali.
III sesja (19.06.):
Zgrzewanie dyfuzyjne, mikro- i nanotechnologie,
korozja i ochrona przed korozją, procesy zintegrowane
– Przewodniczący: F. Ernst, U. Reisgen:
1. Aspekty wytwarzania elementów wewnątrz konstrukcji przez
zgrzewanie dyfuzyjne.
2. Wpływ chropowatości powierzchni na jakość połączeń stali
węglowych z aluminium uzyskanych przez zgrzewanie dyfuzyjne.
3. Lutowanie w stanie stałym foliami Al-Ag-Al.
4. Nowoczesne możliwości w technikach łączenia przy wykorzystaniu efektówy skali (nano- i mikro).
5. Reakcje międzyfazowe między kryształami SiC i multiwarstwami Ti/Al.
6. Lutowanie indukcyjne w próżni połączeń różnoimiennych z tantalu i stali wysokostopowej.
7. Lutowanie wysokotemperaturowe elementów katod z LaB6 .
IV sesja (20.06.):
Łączenie szkła, ceramiki i metali
– Przewodniczący: J. Wilden, H. Krappitz:
1. Badanie połączeń lutowanych ceramika–metal, odpornych na
wysokie temperatury, na przykładzie połączeń SiC–Inconel.
2. Zautomatyzowane nanoszenie pasty opartej na lucie aktywnym.
3. Rozwój koncepcji lutowania powierzchni elementów pokrywanych warstwą Si3N4 metodą PVD.
4. Badania ultradźwiękowe i analiza obrazu połączeń Al2O3–kowar
wykonanych przy użyciu lutów aktywnych Ag-Cu-Zr.
5. Lutowanie reakcyjne: wpływ zawartości tytanu w lutach
Cu-Ag na mikrostrukturę i funkcjonalność połączeń metal–tlenek Al.

II sesja (19.06.):
Łączenie materiałów twardych, węglików spiekanych
i cermetali
– Przewodniczący: B. Wielage, W. Tillmann:

V sesja (20.06.):
Łączenie ogniw paliwowych (SOFC)
– Przewodniczący: P. Batfalsky i P. Knepper:

1. Luty aktywne z rozkładem insitu spoiw organicznych i powstawaniem cząstek TiC w skali nano.

1. Łączenie ferrytycznej stali chromowej z ceramiką tlenkową za
pomocą lutów niklowych do eksperymentu SOFC.
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2. Sprawozdanie z doświadczeń w obszarze lutowania reakcyjnego w powietrzu dla mobilnych zastosowań SOFC.
3. Materiały na bazie ceramika–szkło w układzie BaO-MgO-SiO2
do lutowania wysokotemperaturowych ogniw paliwowych
(SOFC).
4. Lutowanie tlenku cyrkonu stabilizowanego itrem ze stopem
crofer–22APU przez stopowanie insitu lutami Ni-Ti do zastosowań SOFC.
VI sesja (20.06.):
Łączenie lutami na bazie żelaza. Łączenie materiałów
o wysokiej wytrzymałości
– Przewodniczący: B. Wielage, M. Boretius:
1. Własności połączeń ze stali wysokostopowych, wykonanych
lutami na bazie Cu, Ni lub Fe w wymiennikach ciepła poddanych obciążeniom udarowym.
2. Folie lutownicze na bazie żelaza do łączenia części ze stali wysokostopowych pracujących w warunkach korozyjnych.
3. Możliwości analizy procesów do rozwiązywania problemów
w lutowaniu.
4. Lutowanie szerokoszczelinowe elementów metali o budowie
porowatej.
5. Niezawodne lutowanie indukcyjne pastami lutowniczymi.
6. Lutowanie MoSi2–stal wysokostopowa przy użyciu amorficznych lutów metalowych.
7. Wysokotemperaturowe lutowanie jako metoda naprawcza do
zwiększenia żywotności jednokrystalicznych części turbin.
VII sesja (20.06.):
Lutowanie przy użyciu łuku elektrycznego i promienia lasera
– Przewodniczący: M. Naka, K. Möhwald:
1. Zastosowanie technologii plazma–MIG przy łączeniu stali ocynkowanych.
2. Badania podstawowe lutowania beztopnikowego metali lekkich
z różnymi materiałami.
3. Warianty procesów lutowania promieniem lasera arkuszy blach
na miarę (tailored blanks) ze stali i aluminium.
4. Nowe technologie w obszarze lutowania promieniem lasera.
5. Lutowanie promieniem lasera przy użyciu lutów szklanych
do zastosowań display i sensorowych.
VIII sesja (21.06.):
Konstrukcje lutowane. Korozja i ochrona przed korozją.
Badania
– Przewodniczący: L. Dumez, L. Martinez.
1. Połączenia lutowane i połączenia prasowane.
2. Wysokotemperaturowe lutowanie zmodyfikowanymi lutami na
bazie niklu.
3. Naprawa wad odlewów z magnezu przez beztopnikowe lutowanie lutami miękkimi na bazie cynku.
4. Badanie odporności na drgania połączeń lutowanych z wysokowytrzymałych blach stalowych.
5. Badanie jakości połączeń lutowanych.
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IX sesja (21.06.):
Łączenie metali lekkich
– Przewodniczący: A. E. Shapiro, R. Sicking:
1. Połączenia różnoimienne z magnezem – badania porównawcze
między lutowaniem, klejeniem i łączeniem mechanicznym.
2. Lutowanie tytanu ze stalą wysokostopową w osłonie argonu.
3. SCIB – lutowanie w osłonie gazu obojętnego: nowa metoda
beztopnikowego lutowania twardego nierdzewnych materiałów
konstrukcyjnych.
4. Korzyści lutowania szerokoszczelinowego przy lutowaniu stopów Al ze stalą wysokostopową przy zastosowaniu topników
z cynkiem.
5. Konkurencyjne połączenia lutowane Al dla HVAC&R.
6. Lutowanie tytanu w temperaturach poniżej 800°C.
X sesja (21.06.):
Funkcjonalne powierzchnie. Modelowanie i symulacja
– Przewodniczący: K. Bobzin, M. Boretius:
1. Lutowanie warstwy węglików dla zwiększenia odporności na
zużycie ścierne części tytanowych.
2. Obserwacje modelowania rozpłynięcia lutu przez mikroskopowe zmiany struktury powierzchni podczas lutowania.
3. Symulacja procesu lutowania łukiem elektrycznym.

W sesjach posterowych przedstawiono plakaty o następującej
tematyce:
I. Zastosowania przemysłowe lutowania
1. Rozwój lutów na bazie Cu-Zn z dodatkiem Sn i Mn.
2. Połączenia lutowane materiałów multiwarstwowych do zastosowania stacjonarnych wysokotemperaturowych ogniw
paliwowych.
3. Przemysłowe wytwarzanie kolektorów słonecznych za pomocą
lutowania promieniami podczerwonymi.
4. Wytwarzanie wielowarstwowych form odlewniczych przez
nalutowanie stali stopowej foliami na bazie niklu.
5. Technika lutowania indukcyjnego – metoda lutowania z prowadzeniem i sterowaniem procesu.
6. Alternatywy w odniesieniu do lutów na bazie niklu.
II. Podstawy lutowania
7. Wytwarzanie i zastosowanie szybko krzepnących folii lutowniczych na bazie tytanu i cyrkonu.
8. Badania możliwości łączenia stopów na bazie Sn–Zn.
III. Mikro- i nanotechnologie
9. TLP – nowa metoda do wytwarzania i łączenia mikroczęści
i części miniaturowych.
10. Połączenia lutowane dla przeniesienia ciepła w układach chłodniczych na bazie mikrostruktur.
11. Luty do mikropołączeń w medycynie i technice kosmicznej.
IV. Powierzchnie funkcjonalne
12. Pokrycie stali wysokostopowej „samouzdrawiającą” warstwą
wodorową.

13. Zastosowanie „MicroSpark” – pokryć na podłożu TiAl – nowa
technologia przy użyciu wyładowań łukiem elektrycznym.
V. Lutowanie promieniami podczerwonymi
14. Badanie aktywacji powierzchni przy lutowaniu stopów Al do
przeróbki plastycznej przez nagrzewanie promieniami podczerwonymi.
VI. Łączenie materiałów twardych, węglików spiekanych i cermetali
15. Reakcje międzywarstwowe między sztucznym diamentem a stopami niklu.
VII. Łączenie metali lekkich
16. Wpływ obróbki cieplnej na własności połączeń lutowanych
z magnezem.
17. Wytwarzanie połączeń lutowanych z tytanu w powietrzu.
18. Wytrzymałość i struktura połączeń lutowanych piecowo tytan
– stal przy zastosowaniu lutu na bazie srebra.
VIII. Łączenie materiałów o wysokich własnościach wytrzymałościowych
19. Luty miękkie wzmacniane cząsteczkami ceramicznymi do łączenia materiałów kompozytowych na osnowie aluminium.
20. Struktura i własności lutowanych stopów międzymetalicznych.
21. Lutowanie TiAl z materiałami o budowie strukturalnej.
IX. Badania
22. Oznaczenie własności metalurgicznych i mechanicznych połączeń stalowych uzyskanych przy użyciu ultradźwięków.
X. Przemysłowe badania w ramach Zrzeszenia Badawczego i AiF
23. Rozwój galwanicznie wytwarzanych wysokotemperaturowych
pokryć lutowniczych, drutów i folii.
24. Lutowanie plazmą stopów Al i Mg.
25. Systemy ochrony przed zużyciem dla części ze stopów Ti
w układach tribologicznych.
26. Lutowanie i lutoklejenie punktowe.
27. Rozwój lutowniczych konstrukcji i metod strategii zalecany do
łączenia narzędzi za pomocą lutowania wysokotemperaturowego.
28. Rozwój technologii łączenia do wytwarzania połączeń różnoimiennych z materiałami tytanowymi w niskich temperaturach.
29. Rozwój metody CAB do łączenia odlewniczych stopów Al ze
stopami Al do przeróbki plastycznej.

Różnorodność tematyki związanej z lutowaniem była olbrzymia i myślę, że każdy znalazł dla siebie coś interesującego. Na
Kolokwium zaprezentowano dalszy rozwój lutowania w dziedzinie
łączenia metali lekkich na bazie aluminium i tytanu. Przedstawiono
również nowe luty na bazie żelaza jako alternatywne do lutów niklowych. Pokazano wyniki badań połączeń różnoimiennych ceramiki
z metalami przy użyciu lutów aktywnych w postaci past i folii amorficznych. Ciekawe były również wyniki badań połączeń lutowanych
różnych metali typu Ti–Al, stal–Al, Ti–stal Cr–Ni przy użyciu
różnorodnych źródeł ciepła. Nastąpił dalszy rozwój i modyfikacja
technik zintegrowanych (hybrydowych) przy zastosowaniu łuku
elektrycznego, plazmy czy też promienia lasera. Przedstawiono
również techniki klejenia i łączenia mechanicznego, dla porównania
z lutowaniem miękkim i twardym.
Szczególnie interesujący był wykład prof. Johannesa Wildena
z Uniwersytetu Ilmenau, który przedstawił referat dot. „Nowych
możliwości spajania przy wykorzystaniu efektów związanych z wielkością cząstek (mikro- i nanotechnologie) połączony z pokazem
eksperymentalnym. Referat ten będzie również prezentowany na
2. Międzynarodowej Konferencji Lutowniczej we Wrocławiu.
Referaty były przedstawiane w języku niemieckim oraz
angielskim, przy tłumaczeniu symultanicznym. Wydrukowano je
w tomie nr 243 DVS – Berichte, DVS – Verlag GmbH, Düsseldorf,
2007.
Należy podkreślić wysoki poziom naukowy prezentowanych referatów, w wielu przypadkach przedstawianych przez
młodych naukowców z całego świata.
Kolokwium podsumował prof. E. Lugscheider, dziękując
wszystkim za udział w Konferencji, przedstawione prace i dyskusje. Szczególne podziękowania Profesor przekazał Paniom z DVS
za obsługę Konferencji i tłumaczenia symultaniczne.
Było to kolejne spotkanie przedstawicieli nauki i przemysłu z całego świata. Konferencji towarzyszyły dyskusje, spotkania,
a także wieczór towarzyski 19 czerwca 2007 roku.
Sprawozdanie z Kolokwium ukazało się dzięki umożliwieniu
mojego wyjazdu i opłaceniu udziału w Konferencji (opłata konferencyjna 800,00 Euro, nie licząc innych opłat konferencyjnych)
przez dr inż. Huberta Drzeńka z firmy Euromat Sp. z o.o. we
Wrocławiu.
Pragnę w tym miejscu bardzo serdecznie podziękować
Panu Doktorowi.
Wszystkie osoby zainteresowane poszczególnymi referatami mogą otrzymać kopie artykułów, po zgłoszeniu się do firmy Euromat Sp. z o.o. we Wrocławiu – tel./fax: 071/348-45-36,
e-mail: biuro@euromat.pl
dr hab. inż. Zbigniew Mirski
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Od lat jesteśmy
największym
dostawcą paliwa
do rakiet NASA.
Od dziś jesteśmy
też największą firmą
gazową w Polsce.

Być może już znasz Air Products.
Dostarczamy ciekły wodór do rakiet
NASA. Jesteśmy największym na świecie
dostawcą helu. Teraz, po zakupie firmy
BOC Gazy, staliśmy się również
największym w Polsce dostawcą gazów
przemysłowych.
Prowadzimy działalność handlową w
15 krajach europejskich od Wielkiej
Brytanii i Francji po Słowację i Czechy.
Wszędzie tam, gdzie jesteśmy obecni,
stosujemy te same wysokie standardy
obsługi klienta, troski o środowisko
naturalne, naszych pracowników i
lokalne społeczności.
Odwiedź naszą stronę internetową
www.airproducts.com/standardy i
sprawdź, dlaczego wierzymy w nasz
sukces w Polsce.

tell me more
© 2007 Air Products and Chemicals, Inc.
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PrzedsiĊbiorstwo Usáugowo-Produkcyjne ELTUR-SERWIS Sp. z o.o.

gáych dozorowi technicznemu oraz turbogeneratorów, jak
równieĪ prefabrykując wielkogabarytowe konstrukcje (miĊdzy innymi kanaáy spalin, elektroﬁltr).

Posiadane uprawnienia
i certyﬁkaty
Historia naszej ﬁrmy liczy prawie póá wieku – dziaáamy
w branĪy energetycznej od 1961 roku, najpierw w strukturach Elektrowni Turów SA jako pion remontowy, a od grudnia
2000 roku jako samodzielny podmiot gospodarczy. Utworzenie spóáki serwisowej na bazie potencjaáu kadrowego i technicznego pionu remontów byáo elementem procesu przygotowania siĊ do funkcjonowania w warunkach zaostrzonej
konkurencji rynkowej.
ELTUR-SERWIS Sp. z o.o. wykonuje prace przede wszystkim na rzecz przedsiĊbiorstw przemysáowych, tworząc i odtwarzając ich zdolnoĞci produkcyjne. Specjalizujemy siĊ w
pracach remontowych, modernizacyjnych i diagnostycznych.
Dáugoletnie doĞwiadczenie, wykwaliﬁkowana kadra i dobrze zorganizowany system pracy pozwalają nam na oferowanie kompleksowych usáug na najwyĪszym poziomie. Nasza
oferta obejmuje: projektowanie, prefabrykacjĊ i montaĪ urządzeĔ, montaĪ konstrukcji, usáugi konsultingowe oraz realizacjĊ obiektów pod klucz.
Firma jest generalnym wykonawcą usáug dla BOT Elektrowni Turów SA w zakresie remontów kapitalnych i Ğrednich
bloków energetycznych, prowadzi równieĪ remonty bieĪące,
prace proﬁlaktyczne, serwisowe oraz wszelkie prace demontaĪowe. Z powodzeniem realizujemy zadania na rynku zewnĊtrznym prowadząc remonty urządzeĔ ciĞnieniowych podle-

W związku z zastosowaniem szerokiej gamy gatunków
materiaáów uĪywanych w przemyĞle energetycznym oraz
z wymaganiami technologicznymi prace spawalnicze wymagają potwierdzenia jakoĞci ich wykonania przez niezbĊdne
uprawnienia:
• ĝwiadectwo Kwaliﬁkujące ELTUR-SERWIS Sp. z o.o. do
I Grupy Zakáadów DuĪych zgodnie z normą PN-M-96009
oraz w zakresie wykonawstwa stalowych konstrukcji budowlanych z uwzglĊdnieniem normy PN-B-06200 nadane
przez Instytut Spawalnictwa.
• Uprawnienia do naprawy i modernizacji urządzeĔ ciĞnieniowych nadane przez UDT.
• Uprawnienia do wytwarzania elementów urządzeĔ ciĞnieniowych oraz zbiorników bezciĞnieniowych i niskociĞnieniowych do materiaáów Īrących lub trujących.

Materiaáy podstawowe
do spawania
i stosowane metody
Prace spawalnicze prowadzone są zgodnie z Instrukcjami
Technologicznymi Spawania (WPS), opracowanymi na
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podstawie badaĔ uznaniowych wg PN-EN 288-3, PN-EN
ISO 15614-1 oraz PN-EN ISO 15614-2, zatwierdzonymi przez
UDT.
W ELTUR-SERWIS w zaleĪnoĞci od wykonywanych prac
stosuje siĊ cztery metody spawania.
Do wykonania konstrukcji stalowych podstawową metodą
spawania jest spawanie w osáonie gazów aktywnych MAG
przy zastosowaniu mieszanki Ar + CO2.
Przy spawaniu urządzeĔ ciĞnieniowych podlegáych dozorowi technicznemu stosuje siĊ spawanie w osáonie gazów
obojĊtnych TIG przy zastosowaniu Ar 99,99% oraz elektrodą
otuloną. Przy doraĨnych pracach naprawczych stosowane jest
spawanie acetylenowo-tlenowe.
NajczĊĞciej spawanymi gatunkami materiaáów są:
• stale niestopowe i niskostopowe z grupy materiaáowej
1 (typu S235JRG2, S355J2G3, St45.8, 15Mo3),
• stale ulepszane cieplnie z grupy materiaáowej 3 (typu
XAR400),
• stale Cr-Mo z grupy materiaáowej 5 (typu 13CrMo4-5,
10CrMo910),
• stale CrMo(Ni) z grupy materiaáowej 6 (typu 14MoV63,
X10CrMoVNb91, X20CrMoV12-1),
• stale ferrytyczne, martenzytyczne z grupy materiaáowej
7 (typu X10CrAlSi13),
• stale austenityczne z grupy materiaáowej 8 (typu
1H18N9T, H17N13M2T),
• aluminium z grupy materiaáowej 21 (Al99,95%)

Kwaliﬁkacje personelu,
spawaczy
oraz personelu kontrolującego
Nadzór nad szerokim zakresem prac spawalniczych w
ELTUR-SERWIS oraz wdraĪaniem technologii spawania
sprawuje kadra wykwaliﬁkowana w Instytucie Spawalnictwa
w Gliwicach zgodnie z normą PN-EN 719. Nasz doĞwiadczony personel posiada uprawnienia: EWE/IWE, EWT, EWI,
EWS.

OĞrodek Szkoleniowy Spawaczy

W zakáadzie zatrudnionych jest 120 spawaczy posiadających certyﬁkaty zgodne z norma PN-EN 287-1 wydane przez
Instytut Spawalnictwa oraz UDT do spawania materiaáów
z grupy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.1, 11, 21.
Szkolenie oraz egzaminowanie spawaczy odbywa siĊ
w OĞrodku Szkoleniowym Spawaczy w ELTUR-SERWIS posiadającym Atest Instytutu Spawalnictwa oraz PoĞwiadczenie Oceny UDT. ZajĊcia praktyczne prowadzą instruktorzy posiadający kompetencje EWP.
WeryﬁkacjĊ jakoĞci prowadzonych prac spawalniczych
zapewnia Wydziaá Kontroli JakoĞci posiadający Laboratorium
II stopnia uznane przez Centralne Laboratorium Dozoru
Technicznego zatrudniający wykwaliﬁkowany i doĞwiadczony
personel uprawniony zgodnie z PN-EN 473.
Laboratorium wykonuje peáen zakres badaĔ nieniszczących:
• wizualne VT (w tym endo- i wideoskopowe),
• penetracyjne PT,
• magnetyczne MT,
• ultradĨwiĊkowe UT,
• radiograﬁczne RT,
• oraz badaĔ niszczących,
• próba rozciągania,
• próba zginania,
• próba udarnoĞci,
• badania twardoĞci,
• badania skáadu chemicznego.
Laboratorium przeprowadza kompleksowe badania wymagane podczas uznawania technologii spawania wg PN-N
ISO 15614 oraz podczas egzaminowania spawaczy wg PN-EN
287-1.
W celu zapewnienia jakoĞci usáug Ğwiadczonych przez
Zakáad oraz satysfakcji klientów ELTUR-SERWIS wdroĪyáo
oraz stosuje Zintegrowany System Zarządzania JakoĞcią
zgodny z normami PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001,
PN-EN-18001, PN-EN 729-2.

Remont kapitalny Turbozespoáu bloku energetycznego nr 9 w BOT
Elektrownia Turów SA

Opracowali: Kinga Walczak, Cezary Czabaj
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