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Szanowni Państwo,
W imieniu Komitetu Organizacyjnego serdecznie witam Państwa na 3. Międzynarodowej
Konferencji Naukowo – Technicznej pod hasłem „Postęp w technologiach lutowania – Wrocław
2010”. Konferencja odbywa się co trzy lata, tradycyjnie w Politechnice Wrocławskiej, która w tym
roku obchodzi jubileusz 100 – lecia Wrocławskich Uczelni Technicznych. Miejsce organizacji Konferencji lutowniczej nie jest przypadkowe. Tutaj, w Zakładzie Spawalnictwa Instytutu Technologii
Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej, już ponad 30 lat temu, pod kierunkiem profesora Władysława Kaczmara, powstał zespół pracowników specjalizujących się w technologiach lutowania. Dzisiaj Wrocław postrzegany jest jako ważne miejsce w Polsce, związane z lutowaniem,
również z uwagi na nagromadzony potencjał firm, takich jak: Alfa, Euromat, Fontargen, Hutmen,
JS – Metals, Lut – Spaw, MBO – Hutmen, Spawas, Technik i inne.
Konferencja została zorganizowana przez Zarząd Główny SIMP, Dolnośląską Sekcję Spawalniczą SIMP, Zakład Spawalnictwa Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji oraz Wydział Mechaniczny Politechniki Wrocławskiej. Konferencja lutownicza, jak sama nazwa wskazuje, jest konferencją monotematyczną, skierowaną przede wszystkim do krajowego przemysłu pozwalającą na
wymianę doświadczeń oraz przyczyniająca się do dalszego rozwoju technik lutowania w Polsce.
W tym roku mamy zaszczyt gościć we Wrocławiu znanych specjalistów z zagranicy, szczególnie z Niemiec i Rosji, a także z krajowych uczelni technicznych, instytutów naukowo – badawczych,
a przede wszystkim przedstawicieli z przemysłu oraz uznane firmy lutownicze i firmy pokrewne,
związane z lutowaniem.
Obserwowany jest rozwój w dziedzinie mikro- i nanotechnologii, pojawiły się nowe materiały dodatkowe i dokonał się postęp w technologiach lutowania. Mam nadzieję że program Konferencji,
zawierający ponad 30 referatów opublikowanych w numerze 9 i 10 Przeglądu Spawalnictwa, a także towarzyszące jej wystawy czołowych firm, będą dla Państwa interesujące oraz przyniosą wymierne korzyści i satysfakcję, a w przyszłości liczne kontakty handlowe.
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Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji
dr hab. inż. Zbigniew Mirski, prof. nadzw. PWr

Johannes Wilden
Simon Jahn
Taoufiq Hannach

Rozprzestrzenianie ciepła w spajaniu
za pomocą wielowarstwowych folii
nanostrukturalnych
Joining with nanostructured multilayer foils
– simulation of heat distribution
Streszczenie

Abstract

Reaktywne technologie spajania umożliwiają połączenie materiałów wrażliwych na oddziaływanie ciepła
bez przekroczenia krytycznych temperatur. Ciepło, potrzebne do procesów lutowania jest w tej metodzie dostarczane w sposób bezpośredni, przez wydzielenie w strefie
łączenia. ilość dostarczanego ciepła uzależniona jest od
rodzaju materiałów i ich wymiarów.
W celu umożliwienia wykorzystania nowoczesnych
technologii spajania, niezbędne jest zastosowanie odpowiednich nanostrukturalnych folii. Brakuje jednak informacji na temat czasowego i przestrzennego rozkładu temperatur w strefie łączenia.

Reactive multilayer foils can be used for bonding temperature sensitive materials without exceeding critical temperatures. The heat required for the soldering process occurs directly in the joint zone. The required amount of heat
depends on the materials of the components, which are
to be bonded, and on their dimensions. The development
of the new joint technology can be supported by finite element simulations to predict the temperature gradients and
their propagation during the bonding process, particularly in the joint zone. Therewith, it is possible to optimize the
geometry and the dimensions of the solder bond.
In this work, the finite element modelling of reactive
multilayer foils and simulations of heat propagation during
the soldering process are presented. Reactive multilayer
foils allow metallurgic bonding at room temperature. The
materials used are varied, as well as the total foil thickness and the reaction velocity.

Wstęp
Właściwości fizyczne nanostrukturalnych materiałów różnią się w sposób znaczny od materiałów
o strukturach w skali mikro lub makro. Znaczący wpływ
ma efekt skali, który obniża temperaturę topnienia
w materiałach o bardzo drobnych strukturach. Efekt ten
występuje zarówno w drobnych cząstkach, jak również
przy cienkich foliach lub warstwach. Efekt skali badano

i opisano już przed pięćdziesięcioma laty [1]. W ramach tych badań opracowano pierwsze równania opisujące zmniejszanie temperatury topnienia.
W przypadku cienkich warstw, wg Frenkela, powstaje zależność ekspotencjalna między temperaturą
topnienia Ts i grubością warstwy d, przy czym uwzględnia się napięcie powierzchniowe σ0 i objętość molową
w stanie stałym V [1] :
					

Prof. dr hab inż. Johannes Wilden, dr inż. Simon Jahn, dr inż. Taoufiq Hannach – Tachnische
Uniwersitat, Berlin, Niemcy.

(1)

Efekt ten udowodniono w latach 60. XX, jednak wskutek występowania wyidealizowanych warunków brzegowych przyjętych w teorii, przy
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Rys. 1. Temperatura topnienia w zależności od grubości warstwy [2]
Fig. 1. Melting temperature dependence on the film thickness [2]
Tablica I. Współczynniki dyfuzji dla miedzi [3]
Table I. Diffusion coefficients of copper [3]
Współczynnik dyfuzji miedzi, m/s
Temperatura

Nanostrukturalne Cu
(wielkość ziarn 8 nm)

Dyfuzja na
granicach ziarn

Dyfuzja
objętościowa

293
353
393

2,6 x 10-20
2,0 x 10-18
1,7 x 10-17

4,8 x 10-24
6,2 x 10-21
2,2 x 10-19

4,0 x 10-40
2,0 x 10-34
2,0 x 10-31

eksperymentalnej weryfikacji występują pewne odchylenia [2]. Na rysunku 1 przedstawiono eksperymentalnie określoną temperaturę topnienia jako funkcję grubości warstwy dla miedzi i srebra.
Drugi efekt wielkości cząstek występuje przy zjawisku dyfuzji. W strukturach o nanowielkości wzrasta
udział granicy ziarn w ogólnej objętości, a wraz z nim
stosunek atomów w obszarze ziarn do liczby atomów
w całej objętości ziarn. Badania prowadzone przez Dickenscheida udowadniają, że współczynnik dyfuzji w
materiałach nanokrystalicznych znacznie się różni [3].
W tablicy I przedstawiono porównawczo współczynniki
dyfuzji dla miedzi. Współczynniki dla nanostrukturalnej
miedzi są wyższe o rząd wielkości z powodu podwyższonego udziału dyfuzji na granicy ziarn, jak również
wskutek mechanizmów zmiany położenia atomów [3].
Cechą reakcji egzotermicznych jest to, że energia
zostaje uwalniana najczęściej w postaci ciepła. Dla potrzeb spajania wykorzystał to zjawisko Goldschmidt,
który w 1989 r. opatentował spawanie szyn kolejowych
z wykorzystaniem reakcji aluminotermicznej (spawanie
termitowe). Energia wytwarzana bezpośrednio w strefie łączenia topi stal, dzięki czemu powstaje połączenie doczołowe. Jednak sam przebieg reakcji jest trudny do kontrolowania. W połowie lat 60. ubiegłego stulecia Merzhanov (ZSRR) przeprowadził badania i stwierdził, że reakcje egzotermiczne mogą zachodzić także w stanie stałym. Synteza w wysokiej temperaturze
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SHS (Self-Propagating High-Temperature Synthesis)
znajduje zastosowanie przede wszystkim przy produkcji materiałów, np. podczas wytwarzania węglika tytanu (Ti + C → TiC).
Za pomocą kombinacji opisanego efektu skali z efektem SHS możliwe jest uzyskanie samorzutnego przebiegu procesu po zapoczątkowaniu reakcji w temperaturze
pokojowej. Niezbędne jest jednak przygotowanie materiałów w postaci cienkich warstw. Wymaga to bardzo
równomiernego rozkładu materiału w kierunku zgodnym
z przebiegiem reakcji. Dodatkowo wykorzystuje się obniżoną temperaturę topnienia cienkich warstw. Z tego
powodu przy niewielkim dopływie ciepła dochodzi lokalnie do wystąpienia ciekłej fazy, której aktywność dyfuzyjna w porównaniu do fazy nanostrukturalnej w stanie
stałym jest wielokrotnie wyższa. W związku z tym mogą
wystąpić już w niższych temperaturach lokalne wymieszania dwóch substancji reagujących. Maksymalna droga między dwoma składnikami reakcji wynika z grubości
warstwy i mieści się w zakresie nanometrów. Ostatecznie kombinacja SHS i efektu skali pozwala na przyspieszenie przebiegu reakcji, która może następować kilkakrotnie szybciej niż reakcja SHS w skali mikro.
Wytwarzanie folii o odpowiedniej strukturze jest
znane w literaturze. Najczęściej wymieniany jest system SHS Ni-Al, co wynika z niskiej temperatury topnienia aluminium. Jeżeli warstwy reakcyjne są wielkości
nano, to taka reakcja SHS może zajść już w temperaturze pokojowej.
Technicznie kombinacja reakcji SHS i efektu skali
jest możliwa do wykorzystania przy udziale wielowarstwowych folii nanostrukturalnych, tzw. nanofolii, które
są wytwarzane i oferowane przez firmę Reactive NanoTechnologies (RNT) Inc. USA. Nanofolie składają się
z wielowarstwowych systemów, stanowiących wielokrotność warstw o grubości 5÷90 nm każda, np. z nanoszonego na przemian niklu i aluminium (rys. 2). Folie układa się między dwoma łączonymi elementami,
które mogą stanowić materiały różnoimienne. W wyniku ujemnej entalpii połączenia zachodzi egzotermiczna samoczynna reakcja powstawania intermetalicznej fazy typu AlxNiy, która dostarcza wymagane ciepło
wprost do strefy połączenia.
Reakcja egzotermiczna może być zapoczątkowana przez aktywację elektryczną lub termiczną. W wyniku podgrzewania zostaną dodatkowo stopione warstwy lutowia ułożone pomiędzy elementami i nanofolią.

Rys. 2. Przebieg reakcji w wielowarstwowej folii nanostrukturalnej [4]
Fig. 2. The reaction progress in the nanofoil [4]

Przez dobór grubości i składu folii, czyli liczby warstw,
można sterować temperaturą i prędkością, a przez to
również absolutną energią procesu spajania. Z powodu wysokiej prędkości procesu i małej objętości cieplnej w strefie łączenia, elementy łączone pozostają nadal „zimne”. Powstające naprężenia, związane z przepływem ciepła, są bardzo małe, dzięki czemu materiały można łączyć bez topnika w temperaturach pokojowych.
Jak dotąd brak jest pełnych danych o metodyce doboru folii, co ogranicza jednak możliwości zastosowań
folii nanostrukturalnych w przemyśle. Za pomocą metody MES można wyznaczyć warunki cieplne panujące podczas reakcji i po jej zakończeniu, a dzięki temu
uzyskać informacje dotyczące właściwości folii nanostrukturalnych.
W artykule przedstawiono wyniki badanych w tej
pracy reaktywnych wielowarstwowych nanofolii z układu Ni-Al. Folie Ni-Al są wytwarzane w kombinacji z lutem InCuSil lub cynowym, w różnych rozmiarach, ale
istnieje możliwość zastosowania innych lutów. Elementy łączone mogą przy tym mieć postać materiałów symetrycznych i niesymetrycznych.

Schemat procesu spajania
Na rysunku 3 przedstawiono model złącza składający się z dwóch elementów (1 i 2), dwóch warstw lutu
oraz ułożonej między nimi wielowarstwowej folii Ni-Al.
Zastosowane wymiary oraz dane materiałowe zestawiono w tablicach II i III. W celu przeprowadzenia symulacji MES niezbędne są następujące dane materiałowe:
przewodność cieplna, pojemność cieplna i gęstość.

Model i warunki brzegowe
Jak wspomniano, energia niezbędna do procesu
spajania jest uzyskiwana z wolnej entalpii zastosowanej folii Ni-Al. Na rysunku 4 przedstawiono przebieg
aktywacji reakcji, począwszy od punktu T0 po lewej
stronie folii Ni-Al. Reakcja biegnie samorzutnie z prędkością 0,3÷15 m/s.

Tablica II. Wymiary pojedynczych warstw
Table II. Dimensions of the various layers
Wymiary

Element
1, 2 (stal)

Lut
InCuSil

Folia reaktywna
Ni-Al

Długość, mm
Grubość, mm

25
0,5; zmienna

10
0,031; zmienna

10
0,1; zmienna

Tablica III. Zastosowane materiały
Table III. Appropriated material data
Dane materiałowe

Stal
[5]

InCuSil
[5]

Ni-Al
niereakcyjny [6]

Ni-Al
reakcyjny [6]

Przewodność cieplna, W/m x K
Pojemność cieplna, J/kg x K
Gęstość, kg/m3

18
500
7990

70
276
9700

160
830
5550

25
610
5860

Prędkość przemiany przy symulacji MES jest
uwzględniana przez podział warstwy Ni-Al na pojedyncze elementy wzdłuż osi reakcji.
W symulacji MES wymagane jest podanie gęstości
energii przypadającej na element i na jednostkę czasu. Odpowiednie wielkości zostały obliczone na podstawie entalpii swobodnej Ni-Al wynoszącej 59 kJ/mol.
Reakcja, zachodząca w wielowarstwowym materiale Ni-Al podczas symulacji MES, została uproszczona.
Przyjęto, że reakcja pojedynczych segmentów zachodzi jedna po drugiej. Właściwości materiałów mogą zostać zdefiniowane na nowo przy reagujących segmentach, nie uwzględniając początku i końca reakcji. Nanofolie można podzielić w symulacji MES na następujące 3 obszary: 1 – wkrótce będzie reagował, 2 – reakcja aktualnie zachodzi, 3 – jest jeszcze w stanie wyjściowym (rys. 5).
W symulacji MES są wprowadzone współczynniki
wymiany ciepła konwekcji 35 W/m2 x K w temperaturze otoczenia ok. 20oC i oddawania ciepła do otoczenia
przez zewnętrzne powierzchnie, które można uwzględnić według równania (2) [7]:
						

(2)

gdzie: h – współczynnik oddawania ciepła, T – aktualna temperatura
na powierzchni, TR – temperatura otoczenia.

Do określenia pól temperatury w modelu MES dwuosiowym zastosowano równanie (3):
						

(3)

gdzie: k – współczynnik przewodnictwa cieplnego, ρ – gęstość,
Cp – pojemność cieplna. Poszukiwaną wielkością jest temperatura T.

Obciążenie cieplne jest opisane za pomocą następującego równania:
						
Rys. 3. Schemat budowy złącza przyjęty w modelowaniu CAD
Fig. 3. Structure of the CAD model

(4)

gdzie: k NiAl – przewodność cieplna nanofolii w stanie wyjściowym,
q – gęstość strumienia przepływu ciepła, który jest wywołany uwolnioną entalpią wskutek utworzenia fazy Ni-Al.
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Rys. 4. Inicjacja reakcji w czasie
Fig. 4. Reaction initiation at the time t0

W symulacji MES istnieje dodatkowo możliwość zaimplementowania ciepła przemiany fazowej.
Do modelu CAD została dopasowana sieć elementów, co przedstawiono na rysunku 6. Dla lepszej przejrzystości, z powodu bardzo małych wymiarów, pokazano tylko jeden element.
Na podstawie symulacji MES można zbadać różne sytuacje: kombinację materiałów, geometrię (symetryczne, niesymetryczne, punktowe), wymiary folii reakcyjnej i łączonych elementów, warianty grubości nanofolii i lutu oraz wpływ prędkości reakcji i wpływ aktywacji reakcji z różnych miejsc w układzie 3D.

Rys. 5. Przebieg reakcji Ni-Al i przemiany materiału
Fig. 5. Spread of the NiAl reaction and the material transformation

Rys. 6. Budowa sieci elementów skończonych
Fig. 6. Design layout of the finite element mesh

Wyniki badań
Przedstawione wyniki są opracowane na podstawie obliczeń metodą elementów skończonych niestacjonarnych zależności, przy założeniu budowy symetrycznej modelu. Na tej zasadzie przeprowadzono również badanie prędkości przebiegu reakcji.
W celu przedstawienia wpływu rozkładu temperatur przy różnych prękościach reakcji (0,6; 6; 8 i 10 m/s),
na rysunku 7 dokonano porównania wizualizacji pola
temperatury w przekroju całego modelu. Rozkład temperatury wszystkich czterech wariantów został przedstawiony po 4,5 mm drogi reakcji w kierunku reaktywnych nanofolii.
Rozkład temperatury pokazuje, że przy dużych
prędkościach reakcji w nanofoliach występują wyższe temperatury, wskutek zjawiska odprowadzania ciepła przez sąsiednie materiały. Nierównomierny rozkład
temperatury powstaje w wyniku zahamowania przepływu ciepła. Jest on uzależniony także od wielkości przyjętych elementów w foliach Ni-Al. Jeżeli przyjmiemy
drobną siatkę, możemy temu zapobiec, ale kosztem
czasochłonnych obliczeń, nie wpływających na poprawę dokładności wyników. Na rysunku 8 przedstawiono,
jak zmienia się rozkład temperatury przy bardzo drobnej dyskretyzacji nanofolii. Widoczne pola temperatury,
w porównaniu z rysunkiem 7, wyglądają bardziej jednolicie. Maksymalne temperatury różnią się tylko nieznacznie.
Inne istotne stwierdzenia oceny możliwości spajania, to możliwość przedstawienia profili temperaturowych na powierzchniach granicznych elementów łączonych. Do tego celu zostały przyjęte trzy węzły. Jeden węzeł leży na powierzchni granicznej lut Ni-Al
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Rys. 7. Rozkład temperatury po 4,5 mm drogi reakcji w foliach Ni-Al
Fig. 7. Temperature distribution after reaction distance of 4.5 mm of
the NiAl-foil

(InCuSil), drugi – między lutem i materiałem rodzimym (stal), trzeci 100 µm w głębi elementu lutowanego
(stal). Wszystkie węzły są odległe o 1,5 mm na lewo od
powierzchni aktywacji nanofolii. Na rysunku 9 przedstawiono, jak zmienia się temperatura w tych węzłach
w funkcji czasu (do 1 s).
Uwzględniając fakt, że wzrost i spadek temperatury trwa tylko kilka milisekund, w dalszych rozważaniach rozpatrywano tylko przedział czasowy do 10 ms.
Przedstawiono przebieg zmiany temperatury przez powierzchnie graniczne przy zmiennych prędkościach reakcji (rys. 10÷12).
Na rysunku 13 przedstawiono zbiorczo maksymalne temperatury z powyższych przebiegów.
Można zauważyć, że maksymalna temperatura w międzywarstwie NiAl – InCnSil wzrasta wraz
ze wzrostem prędkości reakcji. Na powierzchni granicznej InCuSil-stal osiągnięto pewne nasycenie

ciepłem, w wyniku którego zatrzymany został dalszy
wzrost temperatury, a nawet odnotowano jej spadek.
Ten spadek jest spowodowany wysokimi temperaturami panującymi wewnątrz materiału oraz prędkością reakcji.

Dalsza ocena przebiegów pól temperatury dotyczy
krzywych temperatury, jakie przebiegają przez przekrój szerokości złącza. Wybrano przypadek przebiegu, który leży z lewej strony powierzchni aktywującej, w odległości x = 1,5 mm. Przedstawiono krzywe

Rys. 8. Rozkład temperatury po 2 mm drogi reakcji folii Ni-Al
Fig. 8. Temperature distribution after reaction distance of 2 mm of
the NiAl-foil

Rys. 11. Wycinek z całkowitego przebiegu temperatury, 6 m/s
Fig. 11. Depiction of a section from the entire temperature time behaviour, case: 6 m/s

Rys. 9. Rozkład temperatury w 3 węzłach, 0,6 m/s
Fig. 9. Temperature time behaviour in the three nodes, case: 0.6 m/s
Rys. 12. Wycinek z całkowitego przebiegu temperatury, 10 m/s
Fig. 12. Depiction of a section from the entire temperature time behaviour, 10 m/s

Rys. 10. Wycinek z całkowitego przebiegu temperatury, 0,6 m/s
Fig. 10. Depiction of a section from the entire temperature time behaviour, case: 0.6 m/s

Rys. 13. Maksymalna temperatura w trzech węzłach w zależności
od prędkości reakcji
Fig. 13. Maximum of temperature in the three nodes depends on the
reaction velocities

Przegląd spawalnictwa 9/2010

9

chłodzenia (rys. 14÷16). Przy najmniejszej prędkości
reakcji 0,6 m/s ciepło ma wystarczająco dużo czasu do
rozprzestrzenienia w obszarze sąsiednim. Odwrotna
sytuacja jest przy wysokich prędkościach, gdy maksymalne temperatury panują jedynie w bliskim sąsiedztwie nanofolii.

Rys. 14. Rozkład temperatury na szerokości złącza przy x = 1,5 mm
dla prędkości 0,6 m/s
Fig. 14. Temperature distribution over the width of the entire structure at x = 1.5 mm, case: 0.6 m/s

Rys. 15. Rozkład temperatury na szerokości złącza przy x = 1,5 mm
dla prędkości 6 m/s
Fig. 15. Temperature distribution over the width of the entire structure at x = 1.5 mm, case: 6 m/s

Rys. 16. Rozkład temperatury na szerokości złącza przy x = 1,5 mm
dla prędkości 10 m/s
Fig. 16. Temperature distribution over the width of the entire structure at x = 1.5 mm, case: 10 m/s
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Wnioski
Zmniejszenie wielkości struktur, chociażby
średnicy cząstek lub grubości warstwy, prowadzi do obniżenia temperatury topnienia. Bazując na podstawach fizycznych zależności, możliwy jest rozwój nowych technologii spajania,
w których będą stosowane materiały dodatkowe w postaci nanoproszków lub warstwa w obudowie nanostrukturalnej. Dotychczas w procesach lutowania nie można było wykorzystywać
bezpośredniego wyzwolenia energii, bez dodatkowego jej doprowadzenia z zewnątrz w strefie łączenia. Przed rozpoczęciem procesu należało podgrzać elementy lutowane, co miało zapoczątkować przebieg reakcji. Ponadto wyzwalanie energii następowało nierównomiernie i w
sposób niekontrolowany. Dotychczasowe ograniczenia można pokonać przez kombinacje egzotermicznych reakcji i efektu skali, a także wykorzystanie nowych materiałów, które są wrażliwe na oddziaływanie temperatury, co daje możliwość połączenia elementów metalicznych bez
obawy, że ich funkcjonalność i budowa struktury
zostanie uszkodzona. Pierwsze komercyjne zastosowania wskazują na znaczny potencjał tej
reaktywnej technologii spajania. W ramach badań zastosowano metodę elementów skończonych, co umożliwiło analizę, w szczególności
czynników wpływających na przebieg spajania.
Metoda elementów skończonych uwidacznia,
jakie kombinacje materiałowe i wymiary geometryczne dostępnych nanofolii mogą być łączone
oraz jakie nanofolie powinny być dostępne dla
specjalnych zadań spajania.
Wyniki obliczeń numerycznych pozwalają
stwierdzić, że małe prędkości reakcji prowadzą
do uzyskania niskich maksymalnych temperatur na powierzchniach granicznych (lut – elementy łączone). Wynika to stąd, że przepływ
ciepła przez całą strukturę oraz jego wydzielanie do otoczenia, wymaga określonego czasu i
właśnie przy wysokich prędkościach reakcji powstaje zator cieplny, który może polepszyć warunki lutowania w strefie łączenia. Z dalszych
symulacji MES wynika, że zwiększenie grubości warstwy lutu prowadzi do spadku temperatur granicznych. Ten fenomen można zaobserwować również przy zwiększaniu grubości elementów. W tym przypadku zalecana jest mała
grubość warstwy lutu przy spajaniu wielkoobjętościowych elementów. Temperatura na powierzchniach granicznych może się zwiększyć
wskutek dodatku nanofolii, aż do określonego
nasycenia temperaturowego.
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Lutowanie miękkie i twarde
– energoefektywne procesy spajania
Soldering and brazing – energy efficient joining processes
Streszczenie

Abstract

Skomplikowane wyroby powstają bardzo rzadko z pojedynczych elementów. Ich wytwarzanie wymaga zastosowania odpowiednich metod łączenia. W określonych
grupach zastosowań występuje duża liczba materiałów,
które są często wykorzystywane w różnych połączeniach,
tak aby wytwarzać produkty spełniające wymagania, także korzystne ze względów ekonomicznych. Ze wzrostem
różnorodności nowoczesnych materiałów zaawansowanych o coraz większej wytrzymałości rosną również wymagania dotyczące metod łączenia. Z tego względu omówiono też metody łączenia struktur hybrydowych (wysokowytrzymałych materiałów, wrażliwych także na oddziaływanie wysokiej temperatury).

Usually complex products are not only made from one
single component. The production of such products requires a specific method for joning components. In point of
designing and construction of components and assemblies many materials can be used. These materials are
often used in combination in order to generate demanding
and cheap products as well. Diversity of modern and innovating materials have increased and strength as well.
Because of this, the requirements for joining materials together have increased as well. Methods for joining hybrid
structure and high strength as well as heat sensitive materials are required.

Wstęp
Rosnące ceny surowców i energii, jak również nakłady
na ochronę środowiska, zmuszają do oszczędnego obchodzenia się z naturalnymi ich zasobami. Zwraca się przy tym
uwagę nie tylko na całkowity cykl produkcyjny wyrobu, ale
także na naprawy i recykling (rys. 1). Innowacyjne metody lutowania, w połączeniu z nowymi materiałami dodatkowymi,
wskazują na duży potencjał metod łączenia w zakresie osiągania dużej wytrzymałości złącza i produkcji przemysłowej.
Już dzisiaj są stosowane procesy lutowania, wykorzystujące

Prof. dr hab. inż. Johannes Wilden, dr inż. Simon Jahn, mgr inż. Natalie Sabelfeld, dr Lars
Rehfeldt, mgr inż. Thomas Luhn – Technische
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łuk elektryczny i promień lasera w wielu branżach w produkcji seryjnej, np. w przemyśle motoryzacyjnym. Jest to tylko
niewielki fragment zastosowania technik spajania, są tu jeszcze duże możliwości.

Rys. 1. Wpływ czynników technik spajania na cykl życia produktu
Fig. 1. Influence of factors of the joining technologies in the product
life cycle

Wymagania dotyczące technik spajania
Przy wytwarzaniu produktów złożonych z różnych
materiałów, muszą być uwzględnione ich właściwości,
takie jak: temperatura topnienia, przewodność cieplna, rozszerzalność cieplna oraz efekty metalurgiczne. Szczególnie dotyczy to spajania. W zależności od
doboru materiałów mogą powstawać fazy międzymetaliczne, które wykazują różne właściwości. Materiały
obrobione cieplnie, z określoną strukturą, tracą swoje
właściwości po przekroczeniu temperatury przemian,
które leżą poniżej temperatury solidusu.
Obok możliwości stosowania różnych metod łączenia, można rozwiązywać problemy dzięki zastosowaniu metod lutowania. Stosuje się w nich różnorodne
materiały dodatkowe, których temperatura topnienia
jest wyraźnie poniżej temperatury solidusu spajanych
materiałów. Można tak obniżyć temperaturę procesu,
aby nie doprowadzić do wzajemnego stopienia materiałów podstawowych. Niekorzystny, w przypadku materiałów lutowniczych, jest często wpływ mniejszej wytrzymałości lutu i oddziaływanie lutowania na problemy
związane z korozją i recyklingiem złącza. Ze względu
na ochronę przeciw korozji często są stosowane stalowe półfabrykaty ocynkowane. Wynikają z tego uwarunkowania dla procesów spajania celem zachowania
ochronnej powłoki cynku, tak aby uniknąć niebezpieczeństwa związanego z korozją. Dlatego wymagane
jest ograniczenie temperatury w procesach spajania.
Jako materiały dodatkowe stosowane są np. stopy na
bazie Cu, Ag, Ni, Zn i Sn. W stopach na osnowie cyny
temperatury procesu mieszczą się w zakresie temperatur lutowania miękkiego, w przypadku stopów z cynkiem
– leżą na granicy lutowania miękkiego i twardego, dla
stopów na osnowie Cu i Ag – w obszarze lutowania twardego i wysokotemperaturowego, a w przypadku stopów
na osnowie Fe i Ni – w obszarze lutowania wysokotemperaturowego. Powstało więc dużo stopów o szerokim
zakresie właściwości lutowniczych, które ciągle ulegają
rozszerzeniu. Użytkownik może, w zależności od wymagań dotyczących temperatury topnienia, wybrać wymaganą wytrzymałość i plastyczność lub właściwości przetwórcze odpowiednich materiałów. Do obróbki tych grup
materiałowych są do dyspozycji, poczynając od cienkich
blach aż do masywnych części, zarówno metody wykorzystujące łuk elektryczny, jak również promień lasera ze
zróżnicowanymi mocami i rodzajami światła.

Ze względu na rosnące ceny energii, zmniejszanie
się jej zasobów, ale również z uwagi na redukcję emisji
CO2 jest niezbędne uwzględnianie w metodach spajania, jak również w całej produkcji: efektywności energii,
możliwości produkcyjnych i wydajności.
Wzrost efektywności energii termicznych metod
spajania jest określony tym, jak dużo energii musi być
zużyte do powstania połączenia. Ilość energii zależy
od tego, ile potrzeba ciepła, aby doprowadzić do stopienia materiału, jak dużo energii wymaga zastosowanie przyrządu mocującego, itp.
Wynikają z tego cztery podstawowe zasady dla
zwiększenia efektywności energii. Pierwszą zasadą jest
zmniejszenie energii potrzebnej do stopienia materiału
dodatkowego, przy zredukowaniu całkowitej ilości energii. W przemyśle motoryzacyjnym są już stosowane materiały dodatkowe na bazie cynku i miedzi. Dalsza możliwość to nowe, niskotopliwe luty na osnowie żelaza.
Druga zasada zmniejszenia ilości energii polega
na zmniejszeniu strefy wpływu ciepła. Jest to osiągane np. przez zastosowanie sterowanych procesów
spajania łukiem elektrycznym (rozwinięte metody Force Arc przez EWM). Przez wyraźnie mniejszy kąt ukosowania można doprowadzić do mniejszej objętości
lutowiny (w lutospawaniu) i tym samym do oszczędzenia energii.
Trzecia zasada zwiększania efektywności energii
polega na minimalizacji strat. Na skutek wzrostu prędkości spajania można poprawić sprawność procesu,
ponieważ zmniejszy się udział energii, która jako ciepło niewykorzystane, jest odprowadzana do elementów (rys. 2).
Czwartą zasadą poprawienia efektywności energii jest poprawienie sprawności urządzeń. Szczególnej
uwagi wymaga lutowanie promieniem lasera, ze względu na słabą sprawność układu elektrooptycznego.
Jeżeli wszystkie opisane zasady będą dalej konsekwentnie rozwijane, uzyska się w metodach spajania
oszczędność energii dochodzącą do 40%. Do tego dochodzą oszczędności z materiałów dodatkowych, pomocniczych, czasu produkcji i wyraźne zredukowanie
kosztów produkcji.

Efektywność energii
Efektywność energii można zdefiniować następująco: jest to taka ilość energii, dzięki której można wytworzyć produkty (usługi) z możliwie małym udziałem
energii, lub z określonego zastosowania energii możliwie dużo wyciągnąć korzyści [6].
Dla cyklu trwałości produktu, takiego jak auto, samolot itd., a także dla konstrukcji stalowych, zaawansowane termicznie metody spajania oznaczają: możliwości i wydajność.

Rys. 2. Moc i sprawność w zależności od prędkości procesu spajania [2]
Fig. 2. Achievement and efficiency in dependence of the process
speed [2]
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Materiały do lutowania i spawania
Istotne znaczenie dla zwiększenia efektywności
energii w termicznych procesach spajania ma rozwój
nowych niskotopliwych lutów. Taki proces rozwoju, o
charakterze eksperymentalnym, może być bardzo intensywny, bowiem niskotopliwe stopy na osnowie żelaza zawierają dużo składników stopowych. Metody termochemiczne, wspomagane komputerowo, nadają się
do tych celów szczególnie dobrze. Matematyczne wspomaganie daje tu wysoką niezawodność i zmniejsza konieczność prowadzenia kosztownych eksperymentów.

Materiały dodatkowe na osnowie żelaza
Wiadomo, że udział węgla bardzo istotnie wpływa na
temperaturę topnienia żelaza, również inne wyżej topliwe składniki stopowe, takie jak Ni i Cr, mogą silnie wpływać na obniżenie temperatury topnienia stopów żelaza.
Z obecnych koncepcji doboru składników stopowych i silnego oddziaływania składników takich jak Ni,
Si, C i B oraz dostosowania ich koncentracji do temperatury likwidusu stopów wynika że są aktualnie rozwijane nowe niskotopliwe materiały dodatkowe na osnowie żelaza [4, 5].

Materiały dodatkowe na osnowie miedzi

Poza zróżnicowaną wytrzymałością stopów należy również wspomnieć o wrażeniach wizualnych. Stopy miedzi zabarwiają się w szerokim zakresie, od barwy szaro-srebrnej poprzez odcienie czerwieni do barwy złoto-żółtej. Z tego względu mogą być dopasowywane do barwy łączonych materiałów.

Materiały dodatkowe na osnowie cynku
Ze względu na konieczność poprawienia efektywności energii i wykonywanie różnorodnych połączeń
materiałów różnoimiennych, możliwie z niewielkimi naprężeniami w złączu, należy zwrócić uwagę na niskotopliwe stopy na osnowie cynku.
Wymagania dotyczące niskotopliwych materiałów
dodatkowych są różnorodne. Należy, obok efektywności energii, zapewnić również właściwe płynięcie lutu,
wytrzymałość złącza i zachowanie powłok ochronnych
na elementach łączonych.
Dodatkowo wymaga się od materiałów lutowniczych
odporności na długotrwałe obciążenia dynamiczne
i przydatności nie tylko do ręcznych, ale również do automatycznych procesów lutowania. Luty ZnAl4, ZnAl5
i ZnAl7,5Cu2,5, mają nie tylko niską temperaturę topnienia, ale ze względu na łatwą przeróbkę, również dobre właściwości mechaniczne i odporność na korozję.
Nadają się bardzo dobrze do wykonywania połączeń
materiałów różnoimiennych, jak stal/aluminium i połączeń jednoimiennych stal/stal (rys. 4).

Materiały dodatkowe na osnowie miedzi mają duży
potencjał zapewnienia wysokiej wytrzymałości (rys. 3).
Już handlowe materiały dodatkowe osiągają wytrzymałość dochodzącą do 1000 MPa. Jest to osiągane
dzięki takim dodatkom, jak: aluminium, nikiel, mangan
i żelazo. Typowe obszary zastosowań dostępnych, komercyjnych, wysokowytrzymałych materiałów to pokrycia powłokami odpornymi na korozję i zużycie ścierne,
jak również spawanie stopów na bazie miedzi.

Rys. 4. Właściwości mechaniczne stopów na osnowie Zn-Al w połączeniach lutowanych [6]
Fig. 4. Mechanical propertis of Zn-Al-base alloys in the joint state [6]

Naprawy i recykling

Rys. 3. Właściwości mechaniczne wybranych materiałów dodatkowych na bazie miedzi [1]
Fig. 3. Mechanical properties of different joints made of well-chosen
copper braze [1]
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Ze względu na oszczędne obchodzenie się z dostępnymi zapasami prowadzi się naprawy zużytych lub
uszkodzonych części, a także ocenia, czy dane części
są możliwe do naprawy – problemy te nabierają szczególnego znaczenia. Nowe ustawy i wytyczne zaostrzają ten trend. Dla przykładu wg wytycznych 2000/53/EG
dot. „Recyklingu starych aut” od 2015 roku, wszystkie
stare samochody osobowe muszą być w 95% powtórnie wykorzystane.

Różnorodne zalety metod spajania prowadzą przy
naprawach lub recyklingu łączonych części do istotnych ograniczeń. Może to doprowadzić do tego,
że określone produkty mogą być łączone metodami
rozłącznymi, mimo że metody spajania nadawałyby się
do tego lepiej. Stawia to duże wyzwania przed wszystkimi metodami spajania.
Lutowanie, szczególnie z nowo rozwiniętymi, wysokowytrzymałymi i niskotopliwymi materiałami dodatkowymi na bazie Zn, Cu lub żelaza, daje możliwość
uzupełnienia luk przy rozłącznych metodach łączenia
i otwiera nowe możliwości zastosowań, nie tylko
w przemyśle motoryzacyjnym.

Naprawy
Podczas „życia” produktu może dojść do uszkodzenia lub zużycia elementu albo grupy elementów,
co sprawia konieczność stosowania napraw. Różnorodność uszkodzeń powoduje, że naprawy charakteryzują się dużym manualnym nakładem pracy. Naprawa
uszkodzonych, połączonych konwencjonalnie, części
powoduje, że naprawione elementy muszą być rozdzielone. Do tego celu służą szlifierki, piły lub inny sprzęt.
Powstające zadziory należy starannie usunąć.
Za znaczącą wadę procesów spajania uważa się
często brak możliwości demontażu. Dzięki stosowaniu niskotopliwych lutów na bazie cynku lub miedzi pojawia się możliwość łatwego rozdzielenia połączenia
przy stosunkowo małych nakładach.
Dzięki znacząco niższej temperaturze topnienia
lutu w porównaniu z materiałem podstawowym można, poprzez podgrzewanie w piecu lub płomieniem gazowym, łatwo rozdzielić elementy lutowane.
Dla usunięcia szkód wynikających ze stosowanych metod spajania, należy uwzględnić specjalne wymagania. Muszą one np. charakteryzować się dużą

elastycznością w odniesieniu do łączonych materiałów i
ich grubości, poprzez małe koszty inwestycyjne i przez
możliwość zastosowania w miejscach ich powstawania.
Lutowanie może spełniać wszystkie opisane wymagania i oferować dalsze znaczące właściwości, takie jak małe obciążenie termiczne strefy łączenia, duża
efektywność energii lub zdolność do wypełnienia dużych odstępów (lutospawanie) [6].

Recykling
W recyklingu produktu rozdzielenie elementów łączonych i ich sortowanie jest bardzo ważne. Stanowi
to duże wyzwanie, szczególnie w przypadku dużego
udziału połączeń różnoimiennych. Także tutaj lutowanie stanowi doskonałe rozwiązanie.
W recyklingu produktu, podobnie jak w naprawach, należy wykorzystać zróżnicowane temperatury topnienia zarówno lutu, jak i materiału podstawowego. W przeciwieństwie do napraw można w recyklingu
cały produkt nagrzewać w piecu. Niskotopliwy lut ulega
przejściu w stan ciekły, co doprowadza do rozdzielania
z materiałem podstawowym.
We właściwym sortowaniu, podczas rozdzielania produktu, powstają dalsze zastosowania. Polegają one na przejściu ze stanu plastycznego w stan
kruchy w niskich temperaturach. Kruchości ulegają
np. materiały krystalizujące w sieci przestrzennie
centrowanej, takie jak: Mg, Zn lub stale ferrytyczne.
Dzięki tej właściwości mogą być łatwo rozdzielone
elementy połączone takimi lutami. Wymagana temperatura, poniżej -100°C, może być łatwo osiągnięta przez oddziaływanie ciekłym azotem. Przez zanurzenie całej karoserii w wypełnionym zbiorniku można ją wychłodzić i następnie rozdrobnić w kruszarce,
a niskie temperatury mogą dodatkowo zapobiec zabrudzeniu kruszarki.

Wnioski
Zastosowanie metod lutowania do spajania elementów redukuje, w porównaniu z techniką spawania, temperaturę procesu i umożliwia nie tylko uzyskanie odpowiednich połączeń równoimiennych, lecz
również łączenie stali ocynkowanych z minimalnymi
uszkodzeniami cynku.
Obecny rozwój materiałów lutowniczych następuje zarówno w kierunku zmniejszenia temperatury topnienia, jak i zwiększenia wytrzymałości, aby zwiększyć możliwości ich zastosowań. Zaliczyć do tego
można zarówno luty na osnowie żelaza, ale również
na bazie miedzi i cynku. Już dzisiaj osiągana wytrzymałość połączeń wynosi ok. 900 MPa w lutach na
osnowie miedzi (CuAlMn13Ni2Te2) i 410 MPa w stopach na osnowie cynku (ZnAl7,5Cu2,5+180 ppm Mg).
Poza oszczędnością energii przez zredukowanie
temperatury procesu w spajaniu pojawia się możliwość wytwarzania struktur hybrydowych, które wyka-

zują korzyści w naprawach i recyklingu części. Materiał dodatkowy można, niezależnie od materiału rodzimego, doprowadzić do temperatury topnienia,
dzięki temu możliwa jest łatwa naprawa i rozdzielenie elementów przeznaczonych do recyklingu. Prowadzi to do analizy całego cyklu życia produktu pod
kątem większych oszczędności energii, oszczędzania naturalnych zasobów i zapasów. Rosnące koszty
energii i koszty materiałów są często brane pod uwagę w przedsiębiorstwach.
Oszczędne wydają się tutaj rozważania i modyfikacje całych ogniw produkcyjnych. Niskotopliwe materiały dodatkowe umożliwiają np. łączenie ocynkowanych półfabrykatów bez uszkodzenia cynku. Półfabrykaty mogą być pocynkowane w dużych ilościach, a ich łączenie w całość może być bardziej
efektywne niż pocynkowanie całej pospawanej konstrukcji stalowej.
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Stosowane są już metody lutowania promieniem
lasera i łukiem elektrycznym w przemyśle samochodowym. Jest to duży potencjał techniki lutowania, gdy
odpowiednie materiały dodatkowe i urządzenia można dostosować zarówno do procesów automatycznych, jak i ręcznych. Właśnie w przemyśle i w miejscu powstawania produktu występują często różno-

rodne metody łączenia, które mogą być zrealizowane przy użyciu metod lutowania. Uczelnie, producenci materiałów i urządzeń już zareagowali na te trendy
i rozwijają je dla różnych obszarów zastosowań. Już
dziś osiągnięte wyniki pokazują duży potencjał technik lutowania do zastosowań energoefektywnych metod spajania w przedłużaniu cyklu „życia” produktu.
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Nowości wydawnicze

Podstawy lutowania cienkościennych
konstrukcji z wysokostopowych stali
Wiktor. F. Horunov

Książka została wydana w Kijowie w roku 2008
Format: A5, str. 239, rys. 106, tabl. 26
W krajach Europy Zachodniej poziom stosowanej technologii przewyższa znacznie poziom odnotowywany w gospodarce Europy Wschodniej, a mimo wszystko często brakuje publikacji osiągnięć z zakresu technologii kosmicznych.
Dostęp do tych technologii na Ukrainie, czy w Rosji posiada
tylko ograniczona liczba naukowców i inżynierów z przemysłu, co powoduje, że wszelkie publikacje osiągnięć z tej dziedziny wzbudzają ogromne zainteresowanie wielu innych.
Autor książki Wiktor F. Horunov zatytułowanej „Podstawy lutowania cienkościennych konstrukcji z wysokostopowych stali”, jest jedną z takich osób, posiadających doświadczenie w opracowywaniu technologii łączenia elementów
z różnych materiałów stosowanych w przemyśle lotniczym
tj. cienkościennych paneli, korpusów, wymienników ciepła
ze stali nierdzewnej itp.
W prezentowanej książce w oparciu o wykresy przemian
fazowych i zdjęcia metalograficzne omówiono właściwości
fizyczne stopiw niklowych: NI-B, Ni-P, NI-Si-Cr, Ni-Mn-Si-(Cr)
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i technologię lutowania stali wysokostopowych. Szczególną
uwagę zwrócono na nowe stopiwa: Ni-Mn-Cu-Si, Ni-Mn-Si,
Ni-Mn-Si-Cr, Ni-Mn-Fe-Si-Cr, Ni-Mn-Si-Cr, Ni-Mn-Cr-Si.
Książka zawiera pięć rozdziałów zatytułowanych
odpowiednio:
1. Właściwości i dziedziny zastosowania cienkościennych
konstrukcji;
2. Spoiwa niklowe do lutowania stali wysokostopowych;
3. Stop Ni-Mn-Si jako baza do tworzenia nowych stopiw;
4. Fizyko-chemiczne procesy przy lutowaniu stopiwami
na bazie Ni-Mn;
5. Procesy technologiczne lutowania cienkościennych konstrukcji.
Autor, w oparciu o konkretne przykłady zastosowań, omówił technologię lutowania, konstrukcję urządzeń i oprzyrządowania pomocniczego, metody kontroli i badań najnowszych technik lutowania.
Oprac: mgr inż. Ryszard Jastrzębski

Igor Pashkov
Alexey Pashkov

Osiągnięcia w technologiach lutowania
indukcyjnego – jak to zrobić łatwiej?
Some achievements in induction brazing
How to make it easier?
Streszczenie

Abstract

W artykule przedstawiono problematykę zastosowania lutowania indukcyjnego w zależności od rodzaju spajanych elementów, użytych materiałów i urządzeń. Szczególnej uwadze poświęcono problem projektowania technologii dla dużych partii artykułów lub zwiększania wydajności lutowania twardego. Przedstawiono wybrane przykłady zastosowania technologii lutowania indukcyjnego
w różnych gałęziach przemysłu na terenie Rosji.

Some problems of induction brazing are considered
according requirements to bnazing articles, brazing materials and equipment are presented. Especially the problem, how to create a technology for big batches of article or to increase efficiency of brazing, is discussed. Some
examples of induction brazing use in Russian industry are
adduced.

Wstęp
Lutowanie indukcyjne, jeśli nie brać pod uwagę jego
zalet z punktu widzenia ekonomii zużywanej energii,
należy do skomplikowanych procesów. Uważa się, że
kwalifikacje operatora urządzenia do lutowania indukcyjnego powinny być większe, niż pracownika do lutowania gazowego lub plazmowego, czy też do obsługi
pieca. Uważa się za trudną operację doboru i wykonania odpowiedniego wzbudnika, określenie jego kształtu i wymiarów, a przede wszystkim równomiernego nagrzania przedmiotu. Pomijając sceptyczne opinie na
temat możliwości wykorzystania indukcyjnego lutowania jedynie dla typowych i prostych form, jego zastosowanie, szczególnie w Rosji, stale się zwiększa. Współczesne urządzenia do lutowania indukcyjnego umożliwiają lutowanie małych serii wyrobów, jak również
mogą stanowić wyposażenie skomplikowanych, zautomatyzowanych linii w masowej produkcji.

Co już wiadomo?
Doświadczenia w wykorzystaniu indukcyjnego lutowania mają długoletnią historię. Zapomniane już zoProf. Igor Pashkov, dr Alexey Pashkov – JSC
ALARM, Moskwa.

stały masywne urządzenia z lampowymi generatorami, jak i potężne urządzenia z tyrystorowym sterowaniem. Te ostatnie zachowały się do indukcyjnego nagrzewania w procesie topienia metali, obróbki cieplnej
dużych detali itp. Podstawową zaletą nagrzewania indukcyjnego jest to, że źródło ciepła jest umiejscowione bezpośrednio w wyrobie. Dlatego też, w porównaniu
z nagrzewaniem gazowo-plazmowym, podczas którego traci się ok. 40% energii, a także nagrzewaniem
w piecach, nagrzewanie indukcyjne jest najbardziej
ekonomiczne. Dla porównania można przytoczyć przykład nagrzewania szyn miedzianych metodą przepuszczania prądu i nagrzewania indukcyjnego. Moc urządzenia różni się dwukrotnie dla tego samego wyrobu.
Bezsporną zaletą nagrzewania indukcyjnego jest
to, że nagrzewanie następuje w cienkiej warstwie materiału, przy jego powierzchni. Zależy to od częstotliwości generatora. Im większa jest zastosowana częstotliwość, tym mniejsza grubość nagrzewanej warstwy
i tym samym trudniej nagrzać duże elementy. Koncentracja mocy zależy również od odległości pomiędzy powierzchnią elementu a wzbudnikiem. Wskazane cechy nagrzewania indukcyjnego stały się podstawą dla
stwierdzenia, że nagrzewanie indukcyjne jest przydatne tylko dla wyrobów o prostej formie.
Drugą istotną zaletą nagrzewania indukcyjnego
jest możliwość konstruowania przestrzennych wzbudników, poprzez które detale mogą być przemieszczane metodą taśmową. Pozwala to osiągnąć wysoką
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wydajność w procesach zgrzewania prostych elementów, porównywalną ze zgrzewaniem w taśmowym piecu, jednak do dnia dzisiejszego proces ten odbywał się
w atmosferze powietrza.
Obecnie lutowanie indukcyjne jest niezastąpione
w produkcji narzędzi ze stopów twardych, narzędzi diamentowych, noży do maszyn drogowych, frezów i pił.
Przy czym uważa się, że najbardziej odpowiednim materiałem do indukcyjnego lutowania jest stal o właściwościach magnetycznych (ferromagnetyki).
Lutowanie indukcyjne uważa się za optymalne dla
elementów o prostej formie, najczęściej okrągłych
w przekroju. Pojawienie się ostrych krawędzi skomplikowanych powierzchniach powoduje lokalne przegrzewanie i nierównomierność nagrzewania detali.
Opinia taka oparta jest na właściwościach urządzeń
starej konstrukcji, sterowanych ręcznie za pomocą
przycisków lub pedałów. Nawet wykorzystanie pirometrycznej kontroli temperatury w kluczowym procesie nie gwarantowało szerokich możliwości takiej
metody.

Co nowego w opracowaniach
indukcyjnych urządzeń?
Rewolucyjnym krokiem w indukcyjnym lutowaniu
było opracowanie nowych generatorów, pracujących na
tranzystorach, w połączeniu ze współczesnymi środkami programowania parametrów nagrzewania i kontroli temperatury. Stało się możliwe sterowanie nagrzewaniem schodkowo lub zgodnie z ustalonym programem. Realizowane jest to nie tylko za pomocą sprzężenia zwrotnego, poprzez pirometr, lecz również przez
pomiary poziomu przekazywanej mocy.
Moc takich urządzeń można zmieniać w granicach
od 5 do 60 kW. Programowanie poziomów dozowania mocy pozwala uniknąć przegrzewania detali i zabezpieczyć je przed rozprzestrzenieniem ciepła dzięki
przewodnictwu cieplnemu. Owszem, czasami wpływa
to na wydajność procesu, jednak w zamian daje możliwość lutowania bardziej skomplikowanych elementów
lub równoczesnego nagrzewania kilku zmontowanych
detali. Takie możliwości daje również podstrajanie częstotliwości urządzeń, dla zabezpieczenia optymalnego nagrzewania, jak i obliczania energii przekazywanej elementowi.
Należy jednak brać pod uwagę jeden bezsporny
fakt – nagrzewane elementy przeznaczone do lutowania indukcyjnego powinny być wykonane z większą precyzją, niż elementy przeznaczone do lutowania gazowego. Sterując nagrzewaniem automatycznie, zgodnie z zadanym programem, urządzenie
nie jest w stanie brać pod uwagę nagłego zwiększenia szczeliny, w której lut nie będzie mógł się utrzymać. Jednakże konieczność dokładnego montażu
detali pozwala wykorzystać nowoczesne kształty lutów w postaci wstawianych elementów, past i proszków. Wszystkie wymienione postacie lutów pozwalają
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automatyzować proces lutowania z mocowanych detali podczas nagrzewania i lutowania.
Ceny współczesnych urządzeń indukcyjnych stały
się przystępne nawet w przypadku niewielkiej produkcji.
Koszt urządzenia w dużej mierze zależy od mocy generatora, jednak w większości wypadków zapas mocy nie
jest konieczny. W dalszej części artykułu przedstawiono rozwiązanie skomplikowanych problemów lutowania
z zastosowaniem indukcyjnego nagrzewania na przykładzie doświadczeń rosyjskich przedsiębiorstw.

Jak lutować
skomplikowane wyroby?
Na rysunku 1 pokazano wyroby ze stopu aluminiowego lutowane indukcyjnie, zamiast stosowania nagrzewania gazowego. Przedmioty cechuje różna grubość ich
elementów (cienka rurka i masywny kołnierz). Wykorzystanie wzbudników ze zmienną odległością od zwojów
do rurki i kołnierza, a także specjalne metody rozpraszania mocy przy ostrych krawędziach, pozwoliły efektywnie i szybko polutować przedstawione elementy.
Doświadczenia w rozwoju lutowania indukcyjnego potwierdzają fakt, że można lutować skomplikowane elementy, ale ze stratą wydajności. Poza tym
zostaje zachowana przewaga w porównaniu z lutowaniem piecowym. Można wykorzystać wzbudnik do nagrzania dowolnego ekranu wewnątrz kontenera (rys. 2), który spowoduje przekazanie ciepła

Rys. 1. Elementy z aluminium lutowane za pomocą nagrzewania indukcyjnego
Fig. 1. Aluminum parts brazed with induction heating

Rys. 2. Schemat indukcyjnego lutowania wewnątrz kontenera:
1 – kontener, 2 – ekran, 3 – wzbudnik, 4 – element lutowany
Fig. 2. Scheme of induction brazing inside of container: 1 – container, 2 – shield, 3 – inductor, 4 – brazed part

do nagrzania dużego i skomplikowanego wyrobu. Jeśli
w tym procesie wykorzystuje się odpowiedni gaz, to
proces przekazywania ciepła upraszcza się dzięki konwekcji. Pomaga to również w przemieszczaniu elementów w procesie nagrzewania, w celu zapewnienia równomierności nagrzewania. W przeciwieństwie do lutowania w piecu, wskazany sposób pozwala na szybkie
ochłodzenie detali, a nawet hartowanie.

Czy można zamienić lutowanie
piecowe na indukcyjne?
Podstawowym pytaniem pozostaje to, czy lutowanie
indukcyjne w atmosferze powietrza wymaga stosowania topnika. Dlatego, w porównaniu z lutowaniem stali niskowęglowej w piecu przelotowym z atmosferą, zawierającą wodór lub tlenek węgla, pojawia się konieczność wprowadzenia dodatkowych operacji, w celu usunięcia pozostałości topnika i trawienia powierzchni detalu. Jest to szczególnie ważne przed kolejnymi operacjami, np. przed naniesieniem pokrycia galwanicznego. Jest to negatywne zjawisko związane z pogorszeniem ekologii i zwiększeniem liczby operacji technologicznych. Tym bardziej, że elementy lutowane w piecu
są czyste i nie wymagają dodatkowej obróbki.
Zastosowane piece nie zawsze pomagają rozwiązać wszystkie problemy dotyczące małych szczelin
przy montażu i ograniczeń w stosowaniu różnych lutów. Szczególnie ważne jest to, że lutowanie w piecu

Rys. 3. Schemat elementu podpory przeznaczonej do lutowania indukcyjnego
Fig. 3. A draft of steel holder for induction brazing

Rys. 4. Równoczesne lutowanie trzech detali podpory metodą nagrzewania indukcyjnego
Fig. 4. Brazing of three parts simultaneously with induction heating

stosuje się w masowej produkcji standardowych elementów. Lutowanie niewielkich serii staje się nieekonomiczne z powodu przestojów pieca. Problemy mogą powstać również przy lutowaniu różnorodnych materiałów
i przestrzennie długich składanych konstrukcji. W takich
przypadkach często stosuje się lutowanie płomieniowe
palnikami zamocowanymi stacjonarnie i automatyzację
procesu lutowania.
Wykorzystanie lutowania indukcyjnego można pokazać na przykładzie stalowego wspornika (rys. 3),
mającego 7 połączeń lutowniczych. Tradycyjna technologia lutowania w piecu składa się z przylutowania
trzech elementów z wewnętrznym gwintem, montażu wyrobu, naniesienia pasty na bazie miedzi i lutowania w piecu z gazem endotermicznym. Do produkowania takiego typu wyrobów w ilości 2÷4 tysięcy sztuk
w ciągu miesiąca, lutowanie w piecu jest niecelowe.
Z tego powodu wybrano lutowanie indukcyjne lutem
mosiężnym z zastosowaniem topnika na bazie boraksu w postaci pasty. Wszystkie miejsca lutowane zostały podzielone na trzy grupy, w celu przeprowadzenia
równoczesnego lutowania kilku elementów. Fragment
lutowania jednej z grup pokazano na rysunku 4. Jedno urządzenie zapewnia wymaganą wydajność, a zastosowanie pasty topnikowej na bazie boraksu i ochłodzenie wyrobu wodą w podwyższonej temperaturze po
lutowaniu pozwoliło otrzymać dostatecznie czystą powierzchnię elementu.
Jeśli jest wymagane zastosowanie osłony gazowej,
to można przeprowadzać lutowanie wyrobów w atmosferze kontrolowanej z lokalną komorą osłony elementów. Przy tym gaz może być poddany recyrkulacji. Oczywiście takie lutowanie jest ograniczone rozmiarami i kształtem wyrobu, jednak w wielu przypadkach może to być alternatywą dla lutowania piecowego, zwłaszcza w produkcji małych i średnich serii połączeń lutowanych.

Podsumowanie
Poziom współczesnych urządzeń do nagrzewania indukcyjnego znacznie rozszerzył możliwości ich zastosowania dla „niecharakterystycznych”
wyrobów. Obecnie pojawiły się możliwości lutowania wyrobów z metali kolorowych o skomplikowanym kształcie, dzięki sterowaniu dozowanym nagrzewaniem, wykluczającym przegrzanie i nierównomierność rozkładu temperatury.
Lutowanie indukcyjne może z powodzeniem
konkurować z lutowaniem piecowym przy produkowaniu średnich i małych serii wyrobów, a także
w masowej produkcji konstrukcji o skomplikowanym kształcie i znacznej długości, przy zachowaniu ekonomiczności produkcji.
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Zastosowanie lutów twardych do łączenia
części maszyn wytwarzanych
w procesie hydroformowania
Angular joining by means of hydroforming
– integration brazing process
Streszczenie

Abstract

Wysokociśnieniowe łączenie elementów (IHF) bazuje na równoczesnym wykorzystaniu potencjału swobodnego kształtowania w procesie hydroformowania (IHU)
z trwałym ich spajaniem. Powstają w tym procesie głównie połączenia mechaniczne w wyniku siły kształtującej
i/lub dociskającej. Przyczyną prowadzonych badań było
dążenie do zintegrowania w procesie IHF techniki lutowania, w celu otrzymania szczelnych, nierozłącznych połączeń lutowanych.
Omówiono badania dotyczące łączenia materiałów
stalowych i aluminiowych. Wyniki badań wykazały różny
wpływ materiałów smarujących i oddzielających, stosowanych w procesie kształtowania, na skuteczność procesu
lutowania a tym samym na jakość połączeń lutowanych.
Lutowanie materiałów stalowych nie sprawia istotnych
trudności, ale podczas łączenia aluminium już najmniejsze
zanieczyszczenia powierzchni powodowały znaczne problemy ze zwilżaniem ich przez lut.
Lutowanie prowadzono podczas kształtowania wyrobów
stalowych, z użyciem lutów na osnowie miedzi. W pierwszych próbach i rozwiązaniach procesu równoczesnego lutowania i kształtowania wyrobów (proces IHF) stosowano
niskotopliwe luty Zn-Al.
Wyniki badań wskazują na poprawę właściwości uzyskanych połączeń mechanicznych w porównaniu z dotychczas wytwarzanymi w technologii IHF.

High-pressure joining of elements (bases on simultaneous use of free forming potential in the hydroforming
process with their permanent bonding. In such a process,
mechanical joints are mainly formed basing on a shaping
and/or pressing down force. Aspiration after integration of
soldering technology in the IHF process to obtain leakproof, inseparable soldered joints was a motivation to tests
being conducted. In the tests presented in the publication,
investigations on joining of steel and aluminium materials
were conducted.
Results of tests showed various influence of lubricating and separating materials used in the forming process on efficiency of soldering process so on quality of
soldered joints. In the soldering process of steel materials, essential difficulties were not found while during joining of aluminium, even the smallest contamination of
surface led to considerable problems concerning their rewetting by solder.
Soldering process conducted during forming of steel products was similar to that used with use of solders
on the copper base. In the initial trials and solutions of
the process of simultaneous soldering and forming of products (IHF process), low-melting Zn-Al solders were used.
Results of tests indicate improvement of properties
of mechanical joints obtained in comparition with those
made in the IHF technology.

Wstęp
Odnotowywany jest ciągły wzrost wymagań stawianych zarówno lekkim konstrukcjom jak i wyspeDr-Ing. Axel Demmler – FONTARGEN Eisenberg, Dipl.-Ing. Falko Vogler, Dr-Ing. Dirk Elsenheimer – Darmstadt, Niemcy.
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cjalizowanym liniom produkcyjnym o możliwie krótkich taktach wytwarzania produktów [1]. Wytwarzanie elementów z zawierających węzły łączeniowe
zamkniętych, wydrążonych profili jest pracochłonne
i jest realizowane w wieloetapowych procesach produkcyjnych. Rozwiązaniem pozwalającym na bardziej ekonomiczną realizację procesu wytwarzania
jest łączenie pojedynczych etapów procesu produkcyjnego.

Wyroby ze strukturą węzłową
wykonane z elementów drążonych
źródło:

źródło:

Węzły
źródło:

źródło:

Przebieg procesu łączenia w hydroformowaniu

Rys. 1. Przykłady struktur węzłowych. Przebieg procesu IHF
Fig. 1. Examples of nodal structures. Run of the IHF process

Hydroformowanie (IHU) jest wysokozaawansowaną
technicznie i ekonomicznie techniką wytwarzania, dzięki krótkim czasom taktu procesu kompleksowego kształtowania wyrobów z pustych profili. Ten proces znajduje zastosowanie w wielu obszarach przemysłu samochodowego, w produkcji urządzeń sanitarnych oraz
we wzornictwie przemysłowym (rys. 1) [2]. Zaletami procesu IHU są: duża sztywność konstrukcji, wysoka precyzja montażu i możliwość zmniejszenia liczby elementów dzięki wysokiej integracji konstrukcji wyrobu [3].
Rozwinięty w PtU Darmstadt wariant procesu IHU
pozwala na integrację procesu łączenia, w celu wytworzenia struktury węzłowej w jednej operacji i za pomocą tego samego oprzyrządowania [4].
Takich mechanicznych połączeń nie da się zastosować do wytwarzania struktur węzłowych, od których,
zgodnie z wymaganiami, oczekuje się szczelności gazowej i wysokiej wytrzymałości konstrukcji. Celem badań była próba integracji techniki lutowniczej z procesem IHU, przy spełnieniu wymienionych wymagań dla
tego typu połączeń.
W konsorcjum badawczym, razem z firmami
Kusch & Co. (meble użytkowe) i Storck (rowery), zaangażowane były dwie firmy, które wykazywały zainteresowanie wykorzystaniem w przyszłości procesu IHF.
Dla obu przypadków przyszłego zastosowania
omawianego procesu został wybrany, przedstawiony
Element łączony I
Element bazowy

na rysunku 2, kształt węzłów, dla których przeprowadzono podstawowe badania możliwości zastosowania
tej metody.
W omawianym przypadku należało określić wpływ
środka smarującego na przebieg procesu odkształcania i lutowania, dobór lutu i sposobu jego wprowadzania w zależności od zastosowanych materiałów odkształcanych.

Przebieg badań
Materiały smarujące
(olej wysokociśnieniowy)
W procesie IHU konieczne jest zastosowanie materiałów smarujących do zmniejszenia siły tarcia podczas
odkształcania i zastosowanie oleju wysokociśnieniowego do wytworzenia kształtu końcowego. Nie można wykluczyć, że łączone powierzchnie zostaną zwilżone tymi materiałami. Przed rozpoczęciem projektu
brak było informacji dotyczących wpływu stosowanych
mediów smarujących na proces łączenia, a szczególnie ich wpływu na jakość połączenia lutowanego.
Informacje na ten temat uzyskano po przeprowadzeniu
badań na próbkach do zwilżania wykonanych z aluminium Al 6060 i stali St 37-2, na które nanoszono za pomocą pędzla dwie różne ilości oleju, przewidywanego
do zastosowania.
Ocena wyników badań następowała po przeprowadzeniu prób lutowania w piecu z gazową atmosferą
ochronną, względnie lutowaniu płomieniowym, na podstawie oceny wzrokowej i mikroskopowych obserwacji
kąta zwilżania. Obie próby lutowania z zastosowaniem
różnych ilości środka smarującego Multidraw KTL N20
względnie Multidraw ALM 175 i płynów Multidrow Drylube C1 albo Multidrow Hydrofluid 400 (partnerzy projektu Zeller + Gmelin) wykazały wystarczające zwilżanie próbek stali St 47 [6].
W przypadku próbek Al zaobserwowano zupełnie
inny wynik. Niewielkie ilości badanych materiałów na
łączonych powierzchniach prowadziły do wyraźnego
zmniejszenia obszaru zwilżonej powierzchni w porównaniu z próbkami niepokrytymi olejem. Podczas projektu nie było możliwe osiągnięcie korzystniejszych wyników, wskutek zmiany składu stosowanych mediów. Istniała tylko możliwość prowadzenia tego procesu „na
sucho”, albo z niewielką ilością środka smarującego i
równocześnie przez stosowanie odpowiednich środków
zapobiegających wnikaniu cieczy do strefy łączenia.

Realizacja procesu

Element łączony II

Rys. 2. Struktura węzłowa w prototypie „Steuerrohr”
Fig. 2. Nodal structure, intended
for testing in the „Steuerrohr” prototype

W przeciwieństwie do procesu kształtowania rur aluminiowych, odkształcanie elementów stalowych odbywało się w temperaturze otoczenia. W takim procesie
unika się ciepła, które mogłoby zostać wykorzystane
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do lutowania elementów. Z tego powodu badania prowadzono równocześnie w dwóch odmianach technologicznych: proces zintegrowany w przypadku elementów
aluminiowych i czasowo bliskie operacje, tzn. dwa kroki technologiczne dla wyrobów stalowych, obejmujące
odkształcanie i zakładanie lutu, a następnie lutowanie.

Wybór lutu i sposób jego dozowania
Z przeprowadzonej na początku realizacji projektu
analizy wykonalności wynika, że luty miękkie nie pozwalają na osiągnięcie wymaganych właściwości wytrzymałościowych wyrobów stalowych (krzesło), a więc
ostatecznie należy zastosować wyłącznie luty twarde. W przypadku wyrobów aluminiowych (węzły roweru) zastosowano, w związku z występującą w procesie maksymalną temperaturą (500ºC), niskotopliwe
luty Zn-Al. Wprowadzanie lutu do miejsca lutowania w
obu technologiach powinno odbywać się równocześnie
z umieszczaniem łączonych elementów w matrycy prasy. Z tego wymogu wynikają następujące odmiany procesu:
– z założonym elementem wykonanym z lutu wypełnionym topnikiem – pierścień,
– z założonym elementem wykonanym z lutu – folia,
– z cieplnie zaaplikowanym lutem Fontargen A 200 LP
(CU 104 DIN EN 1044) o grubości ok. 0,2 mm.

Wyniki badań
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Lut w postaci folii pozycjonowany był przy zastosowaniu dodatkowego rozwiązania pomocniczego, tzw. wytłoczki dla lutu. W tej wytłoczce umieszczano wycinek
lutu w postaci folii. Tworzący się podczas odkształcania fragment węzła był wciskany w wytłoczkę.
Omówione metody nakładania lutu powodują ograniczenie zastosowania metody, jak również powodują
trudności pozycjonowania elementów węzła i wymagają dodatkowych nakładów pracy.
Preferowanym, o zbliżonej czasochłonności do poprzednich metod, sposobem umieszczania lutu jest naniesienie powłoki na lutowane elementy przed ich odkształcaniem. W tej odmianie procesu warstwę lutu
(miedź) nanoszono na łączone powierzchnie wyrobów
w procesie PVD. Po założeniu do matrycy i ukształtowaniu elementów warstwa ta znajduje się pomiędzy łączonymi elementami. Warstwa lutu może również zostać naniesiona na zewnętrzną powierzchnię elementów bazowych.
Lutowanie elementów następowało w przelotowych
piecach z gazową atmosferą ochronną (atmosfera gazowa EXO). W celu określenia wytrzymałości kształtowej przeprowadzano analizę wytrzymałości na rozciąganie i zginanie (rys. 3).
Końcowym efektem zastosowania procesu IHF i łączenia w temperaturze otoczenia było wykonanie w firmie Kusch & CO dwóch krzeseł z podparciami modelu
„Gorka”. Jedno z tych krzeseł poddano cyklowi badań
testowych wg. standardu GS, przewidzianych dla mebli przeznaczonych do siedzenia (rys. 4). Wyniki testu
są pozytywne [4].

Proces dwustopniowy IHF

Zintegrowany proces IHF

Realizacja procesu dwustopniowego wykazała, że
podczas odkształcania dochodzi do niezamierzonego przemieszczania elementów w miejscu połączenia lutu w postaci zarówno folii jak i pierścienia. Pozycjonowanie i unieruchomianie pierścienia lutu zrealizowano przez zastosowanie elementu dociskającego.

W procesie odkształcania rur ze stopów aluminium
korzystne jest podwyższenie temperatury procesu,
a dla większości zastosowań jest to zabieg niezbędny do osiągnięcia wymaganego wysokiego stopnia odkształcenia. Występujące w tym procesie ciepło może
zostać wykorzystane podczas lutowania.

Rys. 3. Sposób wyznaczania właściwości wytrzymałościowych
Fig. 3. Method of determination of mechanical properties

Rys. 4. Krzesło podczas testu wg standardu GS
Fig. 4. Chair during GS control test
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W tym przypadku ukształtowany lut (pierścień) wytworzony z wypełnionego topnikiem drutu Fontargen
AF 633 NH (B-Zn97 Al3), umieszczony i pozycjonowany w wycięciu narzędzia kształtującego, jest wprowadzany razem z półwyrobami we wnękę matrycy. Po
odpowiednim ustawieniu parametrów procesu: temperatury i czasu wytrzymania, łączone powierzchnie są
zaktywowane i zlutowane (rys. 5).
Integracja operacji lutowania w przebiegu procesu IHF stawia wiele wyzwań. Największym z nich jest
występujący w łączonej szczelinie materiał smarujący.
Ponieważ w procesie łączenia w zakresie temperatury 500÷600ºC niezbędne są odporne na działanie podwyższonej temperatury materiały smarujące, niemożliwy do osiągnięcia jest ich rozkład przy lutowaniu, podobnie jak używanych w procesie olejów smarujących.
Badania wykazały, że powszechnie stosowane materiały smarujące na bazie grafitu utrudniają aktywację powierzchni i jej zwilżanie. Dlatego łączone powierzchnie
muszą być wolne od środka smarującego i oddzielającego. Proces powinien być tak ustawiony, aby topienie
lutu następowało dopiero wówczas, gdy dojdzie do kon-

Rozpęczona końcówka
mentu bazowego

Element
łączony I

ele-

Rys 5. Połączenie lutowane wykonane w zintegrowanym procesie łączenia
Fig 5. Soldered joint made in integrated joining process

taktu rozformowanych końcówek, a lut przez działanie
kapilarne zostanie wciągnięty do szczeliny. Przy zbyt
wczesnym stopieniu się lutu zbiera się on w wyniku siły
ciążenia w najniższym punkcie uformowanej geometrii
węzła. Przez lokalnie przekroczone ilości lutu powstaje
w tym przypadku dodatkowe niebezpieczeństwo zabrudzenia narzędzi lutem wypływającym z łączonych obszarów. Problem ten wymaga dalszych badań.

Wnioski
Połączenie procesów odkształcania i łączenia
w jedną operację redukuje liczbę kroków procesowych, które występują przy aktualnie realizowanych
procesach produkcyjnych i są niezbędne do wytworzenia konstrukcji ramowych. Poprzez integrację
lutowania mogą zostać wytworzone elementy o dużej wytrzymałości eksploatacyjnej. Dzięki zastosowaniu procesu IHU spełnione są wymagania, związane z wytwarzaniem lekkich elementów o kompleksowej budowie.
Pełna integracja procesu łączenia i procesu odkształcania pozwala na wykorzystanie w lutowaniu
ciepła procesu, niezbędnego do kształtowania na
gorąco elementów. Zademonstrowano takie rozwiązanie na przykładzie łączenia węzłów rury sterowniczej z aluminium.

W przypadku odkształcania na zimno, występującego w procesie IHU przy łączeniu rur stalowych,
zaleca się czasowo bliski proces lutowania. W tym
przypadku zostanie, na odpowiednim etapie IHU,
wykonany węzeł, przy czym lut w optymalny sposób jest wprowadzony do miejsca połączenia. Zastosowanie w kolejnym etapie podgrzewania powoduje nadanie węzłom wymaganej wytrzymałości eksploatacyjnej na skutek utworzenia połączenia lutowanego.
Podczas odkształcania na gorąco zaobserwowano częściowy brak podatności materiałów smarujących na proces. Przedstawienie kolejnych możliwości zastosowania omówionych rozwiązań może nastąpić po przeprowadzeniu dalszych badań.
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Maciej Różański

Nowoczesne metody lutospawania
Modern weldbrazing methods
Streszczenie

Abstract

Opisano podstawy procesu lutospawania i przedstawiono wyniki prób technologicznych łączenia elementów aluminiowych z elementami stalowymi ocynkowanymi ogniowo z wykorzystaniem spoiwa wysokocynkowego oraz łączenia elementów stalowych ocynkowanych ogniowo z elementami ze stali wysokostopowej odpornej na korozję z wykorzystaniem spoiwa brązowego
w postaci drutu proszkowego. Analizowano wyniki badań
wytrzymałości na rozciąganie uzyskanych połączeń oraz
badań metalograficznych makro- i mikroskopowych. Wyniki badań wykazały, m.in., możliwość uzyskania wytrzymałych połączeń różnoimiennych pomiędzy elementami
aluminiowymi a stalowymi ocynkowanymi bez uszkodzenia warstwy cynku.

It has been described the essentials of the braze welding. In the paper there are also described the results of
technological investigations on the possibility of joining of
hot galvanized aluminum elements with the use of filler
metals with high zinc content and joining of hot galvanized elements and stainless steel with the use of brass flux
cored wire. There are also presented the results of tensile tests and macroscopic and microscopic metallographic
examination. The results have shown, among others, the
possibility of obtainment of resistant dissimilar joints between aluminum and steel elements, without a damage
of zinc coating.

Wstęp
Coraz większa konkurencja oraz potrzeba redukcji
masy własnej elementów konstrukcyjnych, szczególnie
w przemysłach związanych z urządzeniami transportowymi: motoryzacyjnym, lotniczym kolejnictwie itp., wymusza stosowanie w procesie wytwarzania tych urządzeń metali i stopów lekkich, zapewniających dużą
trwałość, szczególnie wieloletnią odporność korozyjną
w warunkach eksploatacyjnych. Idealnym tworzywem
konstrukcyjnym spełniającym te wymagania wydaje się
być aluminium i jego stopy.
Niestety, nie w każdym przypadku wszystkie elementy konstrukcyjne wytwarzane dotąd ze stali mogą
zostać zastąpione elementami aluminiowymi. Z tego
też powodu zachodzi dość często konieczność zabezpieczenia stalowych elementów konstrukcyjnych przed
korozją, np. przez stosowanie powłok cynkowych,
a także ich łączenia z elementami aluminiowymi.
Niskie temperatury topnienia i wrzenia cynku, wynoszące odpowiednio 419°C i 906°C, znacznie utrudnia-
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ją stosowanie procesu spawania łukowego do łączenia
elementów ocynkowanych. Duże utrudnienie procesu
stanowią też całkowicie odmienne właściwości fizykochemiczne metali tworzących układy równowagi fazowej Zn-Al i Fe-Al oraz zdolność do tworzenia kruchych
faz międzymetalicznych.
Alternatywą dla spawania łukowego elementów
stalowych ocynkowanych ze sobą oraz elementów
ocynkowanych z elementami aluminiowymi jest lutospawanie łukowe metodą MIG/MAG, które charakteryzuje się [2]:
– niewielką ilością dostarczonego ciepła i ograniczonym wpływem na strukturę strefy wpływu ciepła
w złączu,
– możliwością łączenia materiałów o różnych właściwościach,
– możliwością łączenia materiałów trudno spawalnych (np. żeliw, stali wysokowęglowych),
– minimalną ilością rozprysków,
– stosunkowo łatwą możliwością mechanizacji i automatyzacji procesu,
– łatwą obróbką mechaniczną lutospoin,
– znacznie mniejszą, niż przy spawaniu MIG/MAG,
ilością szkodliwych dymów i par, zwłaszcza podczas łączenia blach ocynkowanych,
– zachowaniem pierwotnej powłoki antykorozyjnej
materiału podstawowego w przypadku lutospawania

Skład chemiczny i właściwości tej stali podano w tablicy II. Jako drugi z materiałów podstawowych zastosowano w badaniach stop aluminium EN AW 5049 wg PN
-EN 573-3:2007 również w postaci blach o grubości 1,0
i 1,5 mm. Skład chemiczny ww. stopu aluminium przedstawiono w tablicy III.
Badania technologiczne wykonano na stanowisku
zrobotyzowanym ROMAT M310 firmy Cloos, adaptując
uchwyty spawalnicze ww. urządzeń do zamocowania
w kiści robota (rys. 1).
Tablica I. Skład chemiczny oraz podstawowe właściwości spoiwa
wysokocynkowego ZnAl4 firmy Grillo
Table I. Chemical composition and basic properties of ZnAl4 Grillo filler metal
Skład chemiczny, % wag.

Oznaczenie
spoiwa
ZnAl4

Właściwości fizyczne

Al

Zn

Gęstość
g/cm3

3,5÷4,5

reszta

6,7

Temperatura
topnienia, °C
382÷387

0,3

Reszta

A80 %

0,045
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Fe

Rm. MPa

Ti

270÷500

S

Re, MPa

P

140÷300

Mn

0,1

Si

0,6

C

0,5

Rodzaj powłoki
+Z

Zawartość pierwiastków, % wag.,

0,12

Znak stali

Tablica II. Oznaczenie, skład chemiczny oraz podstawowe właściwości mechaniczne zastosowanej niestopowej stali ocynkowanej
Table II. Designation, chemical composition and basic properties of
used galvanized unalloyed steel

DX51D

blach stalowych z powłokami, np. cynkowymi, aluminiowymi itp.,
– poprawą warunków pracy spawacza.
Termin lutospawanie wynika ze skojarzenia dwóch
procesów spajania: lutowania twardego i spawania.
Spawanie, ponieważ proces realizowany jest z wykorzystaniem klasycznych źródeł spawalniczych i ma podobny do nich przebieg. Lutowanie, ponieważ temperatura topnienia spoiwa jest znacznie niższa od temperatury topnienia łączonego materiału, a złącze powstające w wyniku zwilżenia i wzajemnej dyfuzji ciekłego
lutu i materiału podstawowego wykazuje budowę typową dla złącza lutowanego (brak przetopienia krawędzi
materiału łączonego).
Potrzeby łączenia wymienionych na wstępie materiałów skierowały wysiłki wiodących producentów urządzeń spawalniczych oraz inżynierów spawalników na
opracowanie metod wydajnego i wysokojakościowego łączenia cienkościennych elementów ocynkowanych oraz łączenia elementów aluminiowych ze stalowymi ocynkowanymi. Wynikiem tych prac było opracowanie tzw. niskoenergetycznych metod spawania łukowego MIG/MAG (np. metody CMT i ColdArc), doskonale nadających się do lutospawania również z wykorzystaniem niskotopliwych spoiw wysokocynkowych
[1, 3]. Również zastosowanie wiązki laserowej do procesu lutospawania przyniosło oczekiwane rezultaty
umożliwiając dokładną regulację ilości ciepła doprowadzonego do złącza, a przez to minimalizację uszkodzenia warstwy cynku.
Kolejnym ulepszeniem, w przypadku lutospawania łukowego MIG/MAG, było opracowanie brązowych
drutów proszkowych (np. firmy Drahtzug Stein). Przeprowadzono również badania nad możliwością wykorzystania ww. spoiw brązowych do lutospawania z wykorzystaniem nieskoenergetycznych źródeł spawalniczych.

Tablica III. Oznaczenie oraz skład chemiczny stopu aluminium wykorzystywanego w badaniach
Table III. Designation and chemical composition of aluminum alloy
used in investigation
Symbol
stopu
EN AW
5049

Si

Fe

0,4

0,5

Zawartość pierwiastków, %wag., reszta Al
Cu
Mn
Mg
Cr
Zn
0,1

0,5÷1,1

1,6÷2,5

0,3

0,2

Ti
0,1

Próby lutospawania z wykorzystaniem
spoiw wysokocynkowych
W Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach przeprowadzono badania rozpoznawcze nad możliwością wykorzystania sterowanych cyfrowo źródeł spawalniczych
CMT firmy Fronius oraz ColdArc firmy EWM do łączenia ze sobą elementów stalowych ocynkowanych
ogniowo oraz ocynkowanych elementów stalowych
z elementami ze stopów aluminium [3, 4].
Próby prowadzono z wykorzystaniem spoiwa ZnAl4
firmy Grillo w postaci drutu o średnicy 1,0 mm, o właściwościach i składzie chemicznym podanym w tablicy I. Materiał ten nominalnie przeznaczony jest do
procesu natryskiwania warstw cynkowych na konstrukcje stalowe oraz żelbetowe w celu podwyższenia ich odporności na korozję atmosferyczną. Jako
materiały podstawowe do badań zastosowano stal
ocynkowaną ogniowo DX51D+Z275-Z-A wg PN-EN
10327:2007 w postaci blach o grubości 1,0 i 1,5 mm.

Rys. 1. Zrobotyzowane stanowisko spawalnicze z: 1 – robotem Romat 310 firmy Cloos, 2 – z zaadaptowanym uchwytem, 3 – urządzenie CMT firmy Fronius, 4 – stół pozycjonujący z zaciskami
Fig. 1. Robotic cell with: 1 – Cloos robot Romat 310, 2 – adopted
welding gun, 3 – CMT Fronius power source, 1 – table with clamping system
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Wykonanie złączy próbnych
oraz badanie ich właściwości
Elementy stalowe ocynkowane przed próbą lutospawania odtłuszczano acetonem, a elementy ze stopu aluminium EN AW 5049 poddano mechanicznemu
usuwaniu warstewki tlenków na obrotowych szczotkach drucianych, a następnie, tak jak w przypadku stali, odtłuszczano acetonem. Każdorazowo elementy łączone pozycjonowano względem siebie na stole wyposażonym w uchwyty zaciskowe (rys. 1).
Na podstawie licznych prób i kombinacji z wzajemnym usytuowaniem elementów łączonych stwierdzono, że możliwe jest wykonanie połączeń doczołowych
jednoimiennych elementów stalowych i aluminiowych.
W przypadku połączeń różnoimiennych możliwe jest
wykonanie połączenia doczołowego, a uzyskanie połączenia zakładkowego – możliwe jedynie w układzie, w
którym element aluminiowy znajduje się na elemencie

Materiał i typ
złącza

Makrostruktura, wygląd lica lutospoiny oraz
złącza od strony grani

Stal
ocynkowana,
złącze
doczołowe
jednoimienne,
grubość:
1,5+1,5 mm

Stal
ocynkowana –
stop aluminium,
złącze
doczołowe,
grubość:
1,5+1,5 mm

Stal
ocynkowana –
stop aluminium,
złącze
zakładkowe,
grubość:
1,5+1,5 mm

Rys. 2. Makrostruktura oraz wygląd lica i grani spoiny złączy jedno- i różnoimiennych elementów ze stopu aluminium oraz stali cynkowanej wykonanych metodą CMT z wykorzystaniem spoiw wysokocynkowych
Fig. 2. Macrostructure and appearance of face and root of braze welding joint of galvanized unalloyed steel and dissimilar joint between aluminium and steel made of CMT power source with use of high
zing content filler metal
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stalowym. Obserwacje przebiegu procesu przy odwrotnym układzie elementów łączonych (element stalowy na aluminiowym) wskazały na całkowity brak
zwilżalności krawędzi ciętej stali, pozbawionej powłoki cynku, dobrze zwilżanej przez spoiwo wysokocynkowe. W przypadku łączenia elementów o większej
grubości, np. 1,5 mm, zauważono, że większa pojemność cieplna tych elementów, szczególnie aluminiowego, powoduje zbyt słabe nagrzewanie obszarów łączenia podczas procesu i niewystarczające zwilżanie
elementów łączonych ciekłym spoiwem. Natomiast łączenie między sobą elementów aluminiowych o grubości 2,0 mm jest już właściwie niemożliwe.
Po wykonaniu złączy próbnych, w celu określenia ich jakości, poddano je w pierwszej kolejności badaniom wizualnym, a następnie badaniom metalograficznym makroskopowym. Złącza doczołowe jednoimienne elementów stalowych wykazały prawidłową geometrię oraz gładkie i równe lico lutospoiny. Zauważono jednak całkowity brak zwilżenia przez ciekłe spoiwo krawędzi ciętych stali pozbawionych warstwy cynku. W przypadku różnoimiennych połączeń
doczołowych, od strony stopu aluminium lico spoiny
wykazywało zdecydowanie mniejszą gładkość powierzchni niż od strony stali (rys. 2). Prawdopodobną przyczyną takiego stanu rzeczy było zdecydowanie szybsze odprowadzanie przez element aluminiowy i tak stosunkowo niewielkiej ilości wprowadzonego ciepła, a przez to niemal natychmiastowa krystalizacja lutospoiny i brak czasu na zwilżenie przez ciekłe
spoiwo powierzchni tego elementu. W przypadku połączenia zakładkowego lico spoiny miało już wyraźnie
„łuskowaty” nieregularny kształt, ale geometria przekroju poprzecznego złącza wskazywała na dostateczne zwilżenie elementów łączonych ciekłym spoiwem.
W każdym z badanych złączy zauważono jedynie nieznaczne nadtopienie powłoki cynkowej pokrywającej
element stalowy. Nie zaobserwowano natomiast żadnych śladów wypalenia bądź intensywnego utlenienia
powłoki cynkowej.
W celu określenia wpływu procesu lutospawania łukowego CMT spoiwem wysokocynkowym na uszkodzenie lub nadtopienie powłoki cynkowej elementów stalowych oraz zbadania mikrostruktury lutowiny
i ewentualnych zmian w obszarze strefy wpływu ciepła,
złącze doczołowe elementów stalowych lutospawane obustronnie poddano badaniom metalograficznym.
Wyniki badań wskazały na całkowity brak uszkodzenia powłoki cynkowej, nawet w obszarze bezpośrednio przyległym do lutowiny i brak jakichkolwiek zmian
w strefie wpływu ciepła elementów przy nieznacznym
nadtopieniu powłoki cynkowej w obszarze zwilżonym
przez ciekłe spoiwo (rys. 3a, b, c).
Różnoimienne połączenia zakładkowe poddano badaniom wytrzymałości na rozciąganie. Maksymalna wytrzymałość połączenia, obliczana w stosunku do pola przekroju poprzecznego łączonych elementów bez usuwania lica lutospoiny, wynosiła 201 MPa
(wartość średnia otrzymana z 3 pomiarów). Badania

wizualne przełomów wykazały, że w przeważającej
większości połączenia ulegały ścięciu na granicy lut
– powłoka cynkowa elementu stalowego. Można więc
wnioskować, że wytrzymałość połączenia lutospawnego jest funkcją szerokości ściegu lutospoiny.

Próby lutospawania z wykorzystaniem spoiw brązowych w postaci
drutów proszkowych
W ramach prób rozpoznawczych przeprowadzono
badania technologiczne lutospawania łukowego spoiwami w postaci brązowego drutu proszkowego. Próby
lutospawania przeprowadzono na stanowisku zrobotyzowanym wyposażonym w źródło spawalnicze CMT
(rys. 1). Wykonano jednoimienne połączenia blach
stalowych ocynkowanych ogniowo DX51D+Z275-Z-A
oraz blach ze stali wysokostopowej X10CrNi18-8. Jako
materiał dodatkowy (spoiwo) zastosowano dwa gatunki spoiwa brązowego. Były to druty proszkowe niemieckiej firmy Drahtzug Stein o oznaczeniach MECUFIL
214 Al (brąz aluminiowy) oraz MECUFIL 903 Al (brąz
krzemowy z dodatkiem aluminium). Skład chemiczny oraz właściwości materiałów dodatkowych podano
w tablicach IV i V [4].
Elementy przed procesem lutospawania odtłuszczano acetonem, a następnie mocowano za pomocą
uchwytów mimośrodowych na specjalnym stole pozycjonującym (rys. 1).

Rys. 3. Doczołowe złącze jednoimienne dla blach ocynkowanych
ogniowo: a – makrostruktura złącza, b – mikrostruktura lutospoiny, c –
obszar przejściowy pomiędzy materiałem podstawowym i lutu spoiną
Fig. 3. Smilar butt–brazewelded joint of hot galvanized unallyed steel: a – macrostructure of braze welding joint, b – microstrukcture of
braze welding joint, c – transition of base metal – braze welding joint

Rys. 4. Wygląd lica, grani i makrostruktura lutowiny wykonanej spoiwem brązowym MECAFIL 903 Al blach ze stali ocynkowanej ogniowo o grubości 2,0 mm
Fig. 4. Appearance of face, root and macrostructure of braze welding
joint of hot galvanized unalloyed steel 2,0 thickness made with use of
MECAFIL 903 brass filler metal

Tablica IV. Skład chemiczny i właściwości wytrzymałościowe spoiwa MECUFIL 214 Al
Table IV. Chemical composition and basic properties of MECUFIL 214A filler metal
Oznaczenie spoiwa
MECUFIL 214 Al

Skład chemiczny, % wag.

Właściwości mechaniczne stopiwa

Al

Cu

Re, MPa

Rm, MPa

A5, %

10

reszta

>320

560÷650

>40

Tablica V. Skład chemiczny i właściwości wytrzymałościowe spoiwa MECUFIL 913 Al
Table. V. Chemical composition and basic properties of MECUFIL 913A filler metal
Oznaczenie spoiwa
MECUFIL 903 Al

Skład chemiczny, % wag.
Mn
1,0

Si
2,5

Al
1,5

Właściwości mechaniczne stopiwa
Cu
reszta

Re, MPa
> 360

Rm, MPa
500÷580

A 5, %
>40
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Rys. 5. Makrostruktura lica, grani i lutowiny wykonanej spoiwem brązowym MECAFIL 214 Al blach ze stali nierdzewnej X10CrNi18-8
o grubości 1,5 mm
Fig. 5. Macrostructure and face, root of braze welding joint of X10CrNi18-8 stainless steel 1,5 thickness made with use of MECAFIL 214
brass filler metal

Wykonane połączenia poddano badaniom wizualnym, metalograficznym makroskopowym oraz próbie
wytrzymałości na rozciąganie. Wyniki badań przedstawiono na rysunkach 4 i 5 oraz w tablicy VI.
Lutospoiny wykonane drutem proszkowym typu CuAl oraz Cu-Si z dodatkiem aluminium wykazały ładną estetykę, trudną, a w pewnych wypadkach niemożliwą do uzyskania przy zastosowaniu klasycznych źródeł spawalniczych oraz brązowych drutów litych. Wytrzymałość uzyskanych połączeń przewyższała w przypadku obu stosowanych materiałów dodatkowych wytrzymałość ocynkowanej stali niestopowej. Wytrzymałość połączeń lutospawanych wysokostopowej stali nierdzewnej wynosiła średnio 403 i 504 MPa dla spoiwa
brązowego odpowiednio Cu-Si z dodatkiem Al i Cu-Al.

Tablica VI. Wyniki prób statycznego rozciągania połączenia lutospawanego z użyciem rdzeniowych drutów proszkowych o stopiwie brązów
Table VI. Results of tensile test of braze welded joint made to use of brass flux-cored wire
Rm, MPa
Miejsce zerwania
Rodzaj i grubość blachy
Spoiwo
Xi
Xśr
Ocynkowana ogniowo; 2 mm
MECAFIL 903 Al
402; 405; 398
401,6
materiał podstawowy
Ocynkowana ogniowo; 2 mm
MECAFIL 214 Al
412; 408; 400
406,7
materiał podstawowy
Nierdzewna; 1,5 mm
MECAFIL 903 Al
390; 418; 401
403,0
lutospoina+przejście
Nierdzewna; 1,5 mm
MECAFIL 214 Al
546; 620; 586
504,0
lutospoina+przejście
UWAGA: Wytrzymałość wyznaczona w stosunku do pola przekroju łączonych elementów z usunięciem lica oraz grani spoiny

Wnioski
Przeprowadzono próby lutospawania niskoenergetyczną metodą CMT z wykorzystaniem spoiw wysokocynkowych oraz spoiw brązowych w postaci drutu proszkowego. Zastosowanie spoiwa wysocynkowego umożliwia uzyskanie połączeń jedno- oraz różnoimiennych stopu aluminium EN AW 5049
wg PN-EN 573-3:2007 i stali ocynkowanych
DX51D+Z275-Z-A wg PN-EN 10327:2007. Przeprowadzone próby technologiczne lutospawania wykazały możliwość wykonania estetycznych złączy doczołowych nie tylko elementów aluminiowych i stalowych między sobą, ale również połączeń różnoimiennych stop aluminium – stal ocynkowana ogniowo,
przy czym wzajemne usytuowanie elementów musi
być takie, aby spoiwo nie miało kontaktu z odsłoniętą w wyniku cięcia krawędzią blachy stalowej pozbawionej warstwy cynkowej. Niemożliwe jest natomiast
łączenie elementów zarówno stalowych, jak i aluminiowych o grubości ponad 2 mm. Badania właściwości wytrzymałościowych połączeń różnoimiennych

przeprowadzono dla złączy zakładkowych. Średnia wytrzymałość na rozciąganie złącza wynosiła
201 MPa, przy czym zerwanie złącza następowało w
materiale podstawowym od strony stopu aluminium.
Badania metalograficzne mikrostruktury połączenia doczołowych blach stalowych ocynkowanych wykazały całkowity brak uszkodzenia warstwy powłoki w
obszarach bezpośrednio przyległych do lutospoiny, ale
również występowanie nieznacznie tylko nadtopionej
powłoki cynkowej obszaru zwilżonego przez spoiwo.
Zastosowanie spoiw brązowych w postaci drutu
proszkowego (brąz typu Cu-Al oraz Cu-Si) do lutospawania niskoenergetyczną metodą CMT umożliwia uzyskanie wysokojakościowych połączeń o wysokich właściwościach wytrzymałościowych (przekraczających 500 MPa) oraz dobrej estetyce blach
ze stali ocynkowanej ogniowo (trudnej do lutospawania z wykorzystaniem drutów brązowych litych i klasycznych urządzeń spawalniczych) oraz wysokostopowej stali nierdzewnej.
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Właściwości zwilżające lutów In-Sn,
Sn-Ag-In i Sn-Ag-Cu-In
Wetting properties of In-Sn,
Sn-Ag-In i Sn-Ag-Cu-In alloys
Streszczenie

Abstract

W latach 2001–2009 r. realizowano cykl badań nad
właściwościami zwilżającymi stopów In-Sn, Sn-Ag-In
i Sn-Ag-Cu-In na podkładkach z miedzi, stosując takie
metody, jak pomiar napięcia powierzchniowego metodą
maksymalnego ciśnienia w pęcherzyku gazowym, gęstości techniką dylatometryczną, napięcia powierzchniowego, napięcia międzyfazowego, siły i czasu zwilżania metodą meniskograficzną. Metodą leżącej kropli wyznaczona została zależność kąta zwilżania od czasu dla podłoża Cu i lutu Sn-Ag-Cu-In. Stwierdzono, że kąt zwilżania
zmniejsza swoją wartość z czasem, a największa zmiana następuje w pierwszych kilkunastu sekundach po roztopieniu lutu. Kąt zwilżania mierzony po kilku sekundach
metodą leżącej kropli jest bliski wyznaczonemu z metodą
meniskograficzną w oparciu o pomiary napięcia międzyfazowego oraz siły zwilżania. Nie stwierdzono wyraźnej
zależności stężeniowej napięcia powierzchniowego oraz
gęstości od zawartości In w stopach, co można tłumaczyć
bardzo zbliżonymi właściwościami fizycznymi cyny i indu.

The wetting properties of In-Sn, Sn-Ag-In and
Sn-Ag-Cu-In on Cu substrates were carried out in years
2001 to 2009, using the measurements of surface tension with the maximum bubble pressure method, density with the dilatometric technique, surface and interfacial
tension, wetting force and wetting time with the meniscographic method (wetting balance).
The dependence of contact angle on time was measured between the Cu substrate and Sn-Ag-Cu-In solder. It was found that the initial contact angle obtained
from the sessile drop method was comparable with that
calculated based on the interfacial tension and wetting
force (meniscographic investigations). No distinct dependence of surface tension and density on In concentration
was observed due to similar values of the mentioned properties of Sn and In. A positive influence of In on the wettability of Sn-Ag-Cu-In alloys manifested itself by the decrease of contact angle.

Wstęp
Koniec lat dziewięćdziesiątych cechowało duże zaangażowanie światowego potencjału naukowego w
badania, których celem było zaproponowanie nowego lutu lub lutów pozbawionych ołowiu, przede wszystkim dla przemysłu elektronicznego, elektrotechniki,
Prof. dr hab. Zbigniew Moser, dr hab inż. Władysław Gąsior, dr inż. Przemysław Fima, dr inż. Janusz Pstruś – Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk, dr inż. Krzystof Bukat,
dr inż. Janusz Sitek – Instytut Tele- i Radiotechniczny.

przemysłu samochodowego oraz innych. Idąc w ślad
za światową tendencją, w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk (IMIM
PAN) zostały podjęte badania różnych stopów bezołowiowych mogących zastąpić luty, których jednym ze
składników jest ołów. W początkowym okresie badania koncentrowały się na pomiarach niektórych właściwości fizycznych, takich jak gęstość, napięcie powierzchniowe, czy lepkość w układach dwuskładnikowych. W latach następnych, zakres prowadzonych
badań został poszerzony dzięki współpracy z innymi
jednostkami badawczymi, w tym z Instytutem Tele- i
Radiotechnicznym (ITR), Instytutem Metali Nieżelaznych (IMN) oraz Politechniką Warszawską (PW).
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Równolegle zainicjowano prace nad opracowaniem
programów komputerowych do modelowania napięcia
powierzchniowego i lepkości z wykorzystaniem właściwości termodynamicznych ciekłych stopów.
Ograniczenia czasowe narzucone przez Unię Europejską na zastąpienie tradycyjnych lutów ołowiowych
spowodowały zainicjowanie, w latach 2003-2007, szerokiej współpracy naukowej w ramach europejskiej akcji COST 531 dotyczącej wprowadzenia niskotemperaturowych, a następnie w latach 2007-2010, wysokotemperaturowych lutów bezołowiowych, w czym
uczestniczyły również instytuty badawcze z Polski,
w tym IMIM PAN. Działania te dotyczyły wielu obszarów, poczynając od badań właściwości fizycznych,
przez badania strukturalne, termodynamiczne, zwilżające czy oddziaływania lutów z różnymi materiałami
metalicznymi i ceramicznymi stanowiącymi podłoże.
Poza badaniami układów dwu- i trójskładnikowych,
kontynuowano poszukiwania nowych lutów bezołowiowych w obszarze układów cztero- i pięcioskładnikowych opartych na trójskładnikowych stopach okołoeutektycznych Sn-Ag-Cu oraz na osnowie stopów
okołoeutektycznych Sn-Zn. Stopy te modyfikowane
były takimi dodatkami jak: bizmut, antymon, ind czy
lit. Zadania te realizowano w ramach projektów własnych oraz sieci „Nowoczesne materiały lutownicze”,
w których współwykonawcami były IMIM PAN, ITR
oraz IMN. Badane stopy na osnowie eutektyki Sn-Zn
modyfikowane litem ujawniły bardzo dobre właściwości zwilżające elementów miedzianych pokrytych
cyną, co skłoniło autorów do złożenia wniosku patentowego w 2009 r.
Eksperymentalne wyniki badań lutów bezołowiowych, przeprowadzone w IMIM PAN w latach 19972003, zostały umieszczone w elektronicznej bazie
SURDAT właściwości fizycznych lutów bezołowiowych, a te z okresu późniejszego (2003-2007), wspólnie z wcześniejszymi, są obecnie wprowadzane do nowej bazy SURDAT 2, przygotowywanej do opublikowania w drugiej połowie 2010 r. [1].
W ostatnich czterech latach działalność IMIM PAN,
w zakresie lutów bezołowiowych, skoncentrowana jest
na lutach wysokotemperaturowych trój- i czteroskładnikowych i z przeznaczeniem dla przemysłu samochodowego oraz wydobywczego. Badane są takie właściwości nowych stopów, jak napięcie powierzchniowe,
właściwości elektryczne, termodynamiczne, kąty zwilżania i współczynniki rozszerzalności liniowej.
Ponadto, dla ciekłych stopów In-Sn analizowano
wzajemne korelacje właściwości fizycznych, termodynamicznych, strukturalnych na tle charakteru wykresu fazowego, zwracając uwagę na powiązania
zmian lepkości ze strukturą, przy braku zmian napięcia powierzchniowego. Zmiany lepkości i napięcia powierzchniowego odgrywają istotną rolę w oddziaływaniu ciekłego lutu z podłożem, prowadząc niejednokrotnie do tworzenia nowych faz, co stanowiło przedmiot wspólnych badań ze Słowacką Akademią Nauk,
w ramach Programu COST 531, z wykorzystaniem
różnych technik badawczych.
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Metody pomiarowe
Badania właściwości zwilżających lutów bezołowiowych prowadzono z wykorzystaniem kilku metod pomiarowych. I tak, niezbędna w badaniach napięcia powierzchniowego oraz badaniach meniskograficznych
gęstość ciekłych stopów p była mierzona najczęściej
metodą dylatometryczną opartą na pomiarze wysokości słupa cieczy H o określonej masie stopu (metalu)
m w tyglu o średnicy D, jaka następowała przy kolejnych zmianach temperatury (rys. 1) [2].
Wyniki badań gęstości stosowane były następnie
w pomiarach napięcia powierzchniowego lutów bezołowiowych metodą maksymalnego ciśnienia w pęcherzyku gazowym, z wykorzystaniem zestawu pomiarowego przedstawionego na rysunku 2 [2].
Schemat aparatury do pomiaru napięcia powierzchniowego σ metodą maksymalnego ciśnienia
w pęcherzyku gazowym przedstawiono na rysunku 2.

Rys. 1. Schemat aparatury do wysokotemperaturowych pomiarów
gęstości ciekłych stopów bezołowiowych
Fig. 1. Diagram of apparatus for high temperature measurements of
density of lead-free solders alloys

Rys. 2. Schemat aparatury do pomiaru napięcia powierzchniowego
σ metodą maksymalnego ciśnienia w pęcherzyku gazowym
Fig. 2. Diagram of apparatus for the surface tension (σ) measurement by the maximum bubble pressure method

Rys. 3. Urządzenie do badań kąta zwilżania metodą leżącej kropli [3]
Fig. 3. Apparatus for the contact angle investigations by sessile drop
method [3]

Wysokość słupa cieczy manometrycznej hm była mierzona katetometrem, a głębokość zanurzenia ha kapilary o promieniu r śrubą mikrometryczną. Napięcie
powierzchniowe w pierwszym przybliżeniu obliczane
było z równania przedstawionego na rysunku 2, a dokładna jego wartość tak jak opisano w literaturze [2].
Schemat aparatury do pomiaru kąta zwilżania metodą leżącej kropli (sessile drop) przedstawiono na
rysunku 3. Urządzenie to, połączone z komputerem,
umożliwia automatyczną kontrolę i rejestrację temperatury oraz zdjęć kropli leżącej na stałym podłożu.
Z zarejestrowanych zdjęć, za pomocą specjalnego
programu, wyznaczany jest kąt zwilżania pomiędzy
kroplą a podłożem. Zaletą tego urządzenia, w stosunku do podobnych konstrukcji, jest specjalny mechanizm załadowczy umożliwiający przesunięcie próbki
z temperatury pokojowej do pomiarowej części pieca
w czasie kilku sekund. Pozwala to na uzyskanie bardzo krótkich czasów nagrzewania próbki do temperatury pomiaru i rejestrowanie zmian kąta zwilżania
w tej temperaturze od momentu umieszczenia próbki
w roboczej części pieca. Szczegółowy opis aparatury
znajduje się w pracy [3].
Ponieważ urządzenie to zostało zakupione w 2008 r.
w ramach programu badawczego sieci naukowej „Nowoczesne Materiały Lutownicze”, posłużono się nim
w pomiarach zwilżalności stopów na bazie eutektyki
(Sn-Ag-Cu) z różnymi zawartościami In, które zaplanowano w jednym z realizowanych projektów badawczych.

Wyniki badań zwilżalności
Ocena zwilżalności stopów bezołowiowych modyfikowanych indem, w początkowym okresie badań,
była oparta na wnioskach wyciąganych z relacji Younga-Dupré [4] opisującej równowagę układu napięć powierzchniowych kropli ciekłego stopu (cieczy) leżącej
na stałym podłożu:
		
		

σ SV = σSL + σLVcosθ
σ SF = σSL + σLF cosθ

(1)
(2)

Rys. 4. Zależności temperaturowe napięcia powierzchniowego ciekłych stopów ind-cyna
Fig. 4. Temperature dependences of the surface tension of indiumtin liquid alloys

Równania te wiążą ze sobą trzy napięcia powierzchniowe na granicy faz: σLV (σLF) ciecz-faza gazowa (topnik), σSL ciecz-podłoże, σSV (σSF) podłoże-faza gazowa
(topnik) oraz kąt zwilżania ø, tzn. kąt, jaki tworzy styczna powierzchni kropli cieczy z podłożem. Przekształcając równania (1, 2) do następujących postaci:
		
		

cosθ = (σ SV – σSL)/σLV
cosθ = (σ SF – σSL)/σLF

(3)
(4)

widać, że obniżenie napięcia powierzchniowego
σLV (σLF) na granicy ciecz-faza gazowa, przy zachowaniu stałej różnicy σSV – σSL (σSF – σSL) lub przy jej wzroście, wpływa na obniżenie kąta zwilżania (wzrost wartości cosθ), czyli na poprawę zwilżalności. Ponieważ
badania napięcia powierzchniowego ciekłych soli stopionych i stopów metali prowadzone były w IMIM PAN
od wielu lat, wybór wielkości fizycznej cieczy do oceny wpływu modyfikatorów na zwilżalność dawał możliwość natychmiastowego rozpoczęcia badań.

Stopy In-Sn
Z analizy właściwości fizycznych cyny i indu wynika, że metale te niewiele różnią się właściwościami. Dlatego też, wykonując badania napięcia powierzchniowego, można było spodziewać się niewielkiego wpływu dodatku indu na właściwości
zwilżające cyny, ze względu na prawie takie same
zależności temperaturowe tych metali. Chociaż
przewidywano brak zmiany napięcia powierzchniowego (zwilżalności) ze względu na prawie identyczne ich wartości, to dla udokumentowania tego
faktu przeprowadzone zostały pomiary dla stopów
In-Sn w szerokim zakresie temperatury [2].
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Rys. 5. Izotermy napięcia powierzchniowego ciekłych stopów ind-cyna
Fig. 5. Surface tension isotherms of liquid indium-tin alloys

Rys. 6. Zależności temperaturowe napięcia powierzchniowego ciekłych stopów (Sn-Ag)eut + In
Fig. 6. Temperature dependencies of surface tension for
(Sn-Ag)eut + In liquid alloys

Wyniki badań zostały przedstawione w postaci zależności temperaturowych na rysunku 4 i w postaci izoterm
na rysunku 5.
Jak wynika z uzyskanych wyników, modyfikacja
cyny indem do ponad 30% at. powoduje niewielki
wzrost napięcia powierzchniowego ponad zmiany liniowe, co szczególnie widać dla izotermy napięcia
powierzchniowego w 523 K (250ºC). Zatem, zgodnie
z zależnością Younga-Dupré (1), ind nieznacznie obniża właściwości zwilżające cyny, czyli jego wpływ
jest raczej niekorzystny lub obojętny. Odwrotny efekt
obserwuje się w przypadku modyfikacji indu dodatkami cyny, czyli dla stopów bogatych w ind. Eksperymentalne potwierdzenie przedstawionych wniosków
zostało udokumentowane dla stopów wieloskładnikowych.

Stopy (Sn-Ag)eut + In
Kolejnym ze stopów, który poddano modyfikacji niewielkimi dodatkami indu, był stop eutektyczny
Sn–Ag. Podobnie jak poprzednio, mierzono zmiany napięcia powierzchniowego stopów trójskładnikowych (Sn-Ag)eut+In dla różnej zawartości indu
[2]. Pomiary były prowadzone w szerokim zakresie
temperatury, a ich rezultaty prezentowane są na rysunkach 6 i 7, w podobnej konfiguracji jak dla układu dwuskładnikowego ind-cyna. Jak można zauważyć z obu rysunków, tylko w niskich temperaturach
zauważalne jest niewielkie obniżenie napięcia powierzchniowego ze wzrostem zawartości indu w stopie, które mieści się w zakresie błędu metody pomiaru, a zatem wpływ indu na zwilżalność, w temperaturze niewiele wyższej od temperatury topnienia
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Rys. 7. Izotermy napięcia powierzchniowego ciekłych stopów
(Sn-Ag)eut + In
Fig. 7. Surface tension isotherms of (Sn-Ag)eut + In liquid alloys

stopów, jest praktycznie zerowy, a w dodatku maleje ze wzrostem temperatury (izoterma w 1233 K ma
współczynnik temperaturowy dodatni, podczas gdy
izoterma w 523 K ma ujemny współczynnik temperaturowy). Stwierdzenie zaobserwowanej tendencji
obniżania właściwości zwilżających stopów eutektycznych Sn-Ag, przez dodatki indu, w temperaturze zbliżonej do temperatury lutowania, zostało udokumentowane przez Takemoto i Vianco pomiarami
kąta zwilżania i napięcia międzyfazowego na granicy lut/miedź z topnikiem (rys. 8, 9) [5, 6].

Sn-Ag-Cu-In

Rys. 8. Wpływ dodatku indu oraz bizmutu na wielkość kąta zwilżania
miedzi przez stopy na osnowie eutektyki cyna – srebro [5, 6]
Fig. 8. Influence of indium and bismuth addition to the tin-silver eutectic on the copper contact angle [5, 6]

Rys. 9. Wpływ dodatków indu oraz bizmutu na napięcie międzyfazowe stopów (Sn-Ag)eut + In(Bi) [5, 6]
Fig. 9. Influence of the indium and bismuth addition on the interfacial
tension (Sn-Ag)eut + In(Bi) [5,6]

Uzyskane przez nich wyniki w pełni potwierdzają
obserwacje autorów co do wpływu indu oraz bizmutu [7] na zwilżalność stopów (Sn-Ag)eut + In(Bi), gdyż
jak z nich wynika, kąt zwilżania stopniowo rośnie ze
wzrostem zawartości indu w stopie, a napięcie międzyfazowe praktycznie utrzymuje stałą wartość
425 mN/m, uwzględniając błąd pomiaru [2]. Zatem,
jest to tendencja całkowicie odmienna niż w przypadku dodawania bizmutu, co zresztą zaobserwowane zostało przez autorów pracy [7].

Stopy czteroskładnikowe na osnowie eutektyki
trójskładnikowej (Sn-Ag-Cu) zostały zaproponowane
do badań w projekcie kierowanym przez prof. Z. Mosera, realizowanym we współpracy z Instytutem Telei Radiotechnicznym z Warszawy [8].
Jak przedstawiono w pracy [9], dodatek do 75%
wag. indu do stopu Sn-Ag-Cu powoduje obniżenie
mierzonego kąta zwilżania na podłożach z Cu. Jednak uzyskane dane, w zakresie do 15% wag. In, charakteryzują się znacznym rozrzutem, tak że zasadne było powtórne wykonanie badań dla stopów w tym
zakresie. Celem przeprowadzonych wspólnie w IMIM
PAN i ITR badań było wykonanie porównawczych
pomiarów kąta zwilżania na miedzi metodami leżącej kropli (IMIM PAN) oraz meniskograficzną (ITR)
dla tych samych stopów.
W celu zapewnienia porównywalnych warunków, pomiary wykonywane były w tej samej temperaturze (250ºC), przy użyciu podłoży Cu o takiej samej czystości i z zastosowaniem identycznego topnika. Badaniom poddano 5 stopów opartych na eutektyce Sn2.86Ag0.40Cu (w %. wag) o zawartości
1,92; 2.60; 3,51; 7,45; 13,89 % wag. indu. Dodatkowo, zakres porównywanych wielkości poszerzono o wartości napięcia powierzchniowego mierzonego metodą maksymalnego ciśnienia w pęcherzyku gazowym oraz meniskograficzną, a także
napięcia międzyfazowego (w obecności topnika),
które uzupełniono o pomiary gęstości wykonane
metodą dylatometryczną.
Pomiary gęstości i napięcia powierzchniowego wykonane w IMIM PAN wykazały, że w badanym
zakresie temperatury ani gęstość, ani napięcie powierzchniowe praktycznie nie zmieniają się ze zmianą zawartości indu w stopie (odpowiednio rys. 10 i 11).
Podobnie jak w przypadku stopów In-Sn [9] oraz SnAg-In, nie została zaobserwowana wyraźna zależność
stężeniowa obu tych wielkości [2].
Wyniki pomiarów metodą maksymalnego
ciśnienia w pęcherzyku gazowym są zgodne
wynikami otrzymanymi metodą meniskograficzną
(rys. 12).
Napięcie międzyfazowe z metody meniskograficznej w obecności topnika, w przeciwieństwie do
napięcia powierzchniowego, wskazuje na słabą
tendencję spadkową ze wzrostem zawartości indu
w stopie (polepszenie zwilżalności). Obniżenie napięcia międzyfazowego ze wzrostem zawartości
indu jest ściśle związane z obserwowanym obniżeniem kąta zwilżania (rys. 13). Należy podkreślić,
że kąt zwilżania wyznaczony metodą leżącej kropli
jest kątem rzeczywistym – mierzonym, podczas gdy
kąt wyznaczony metodą meniskograficzną jest obliczony na podstawie wyników pomiaru siły zwilżania, napięcia międzyfazowego i gęstości badanego stopu. W metodzie meniskograficznej kąt zwilżania obliczany jest dla arbitralnie dobranego,
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krótkiego (rzędu kilku sekund) czasu. Natomiast podawane w literaturze wartości kąta z metody leżącej kropli uzyskiwane są po czasie wielokrotnie dłuższym, rzędu kilku- lub kilkudziesięciu minut. Można przyjąć, że ze względu na specyfikę pomiarów,
kąt z metody meniskograficznej jest kątem wyznaczonym w warunkach nierównowagowych, natomiast kąt z metody leżącej kropli po odpowiednio
długim czasie jest kątem zmierzonym w warunkach
bliskich równowagi (rys. 14).

kąt zwilżania, o

Rys. 10. Zależności gęstości stopów (SnAgCu) + In od temperatury
Fig. 10. Density temperature dependences of (SnAgCu) + In alloys

In, udział %

In, udział %
Rys. 12. Izotermy napięcia powierzchniowego zmierzonego metodą maksymalnego ciśnienia w pęcherzyku gazowym (MBP, atmosfera Ar + H2 , s) i meniskograficzną (WB, powietrze, □) oraz napięcia międzyfazowego wyznaczonego metodą meniskograficzną (Δ)
w T = 523 K (250ºC) dla stopów SAC + In (SnAgCu) + In
Fig. 12. Surface tension measurements by maximum bubble pressure (MBP, Ar+H2 atmosphere, s) and meniscographic method (WB,
air, □) and interfacial tension (Δ) by meniscographic method at 523 K
(250ºC) for SAC + In ((SnAgCu) + In) alloys
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kąt zwilżania, o

Napięcie powierzchniowe, mN/m

Rys. 11. Temperaturowe zależności napięcia powierzchniowego stopów (SnAgCu) + In
Fig. 11. Surface tension temperature dependences of (SnAgCu)
+ In alloys

Rys. 13. Porównanie kątów zwilżania zmierzonych metodą kropli leżącej (SD) po 10 minutach (s) i 4 sekundach (o) z kątem zwilżania
wyznaczonym metodą meniskograficzną (WB) po czasie 3 (□) sekund w T = 523 K (250ºC). Linią przerywaną oznaczono wartość kąta
zwilżania dla stopu Sn-Pb po czasie 10 min (SD)
Fig. 13. Comparison of contact angle measured by sessile drop
(SD) method after 10 minutes (s) and 4 seconds (o) and by meniscographic method (WB) after 3 seconds T at 523K (250°C). Dashed
line represents the contact angle value of Sn-Pb eutectic alloy after
10 minutes (SD)

Czas, s
Rys. 14. Zależność kąta zwilżania od czasu dla stopu Sn-Ag-Cu-In
(SAC + In) zawierającego 7.45 % mas. indu
Fig. 14. Dependence of contact angle on time for Sn-Ag-Cu-In
(SAC + In) with 7.45 wt. % of In

Wnioski
Z analizy równania (2) opisującego zależność
kąta zwilżania od napięcia powierzchniowego na
granicach faz: faza ciekła-faza gazowa (σLV), faza
ciekła-faza stała (σLS) i faza stała-faza gazowa (σSV)
wynika, że dodatek indu do cyny oraz eutektyki Sn
-Ag i eutektyki Sn-Ag-Cu nie zmienia znacząco napięcia powierzchniowego na granicy faz: faza ciekła-faza gazowa, czyli nie polepsza również właściwości zwilżających. Dla stopów trójskładnikowych
Sn-Ag-In wniosek ten znajduje potwierdzenie w wynikach eksperymentalnych napięcia międzyfazowego i kątów zwilżania, uzyskanych przez Takemoto [5]
i Vianco [6] ze współpracownikami.
W przypadku czteroskładnikowych stopów okołoeutektycznych (Sn-Ag-Cu)+In, wynika podobny wniosek z analizy zmiany napięcia powierzchniowego z zawartością indu w stopach. Jednak badania kąta zwilżania z użyciem topnika, wykonane
metodą bezpośrednią leżącej kropli (SD) po 4 s, wykazują niewielki jego spadek, a obliczone w oparciu
o wyniki pomiarów meniskograficznych (WB), po
czasie zanurzenia wynoszącym 3 s, jeszcze większy jego spadek, co świadczy o większej zwilżalności stopów z indem, czyli o pozytywnym wpływie na
zwilżalność podłoża z Cu. Zgodnie z zależnością
(2) i rysunku 14 decydującą wielkością o polepszeniu zwilżalności jest napięcie międzyfazowe na granicy faz: faza ciekła-faza stała (miedź), które obniża
swoją wartość ze wzrostem koncentracji indu w stopach (Sn-Ag-Cu) + In. Jest to tendencja odwrotna

niż w przypadku stopów trójskładnikowych (Sn-Ag)
+ In, o czym świadczą wyniki pomiarów napięcia
eut
międzyfazowego prezentowane na rysunku 9. Analizując wyniki badań różnych właściwości charakteryzujących stopy lutownicze należy podkreślić,
że najszybszą metodą oceny zwilżalności jest bezpośrednia metoda pomiaru kąta zwilżania w funkcji czasu kontaktu podłoża z ciekłym lutem, gdyż
wyniki takich badań dostarczają danych dotyczących zwilżalności, zarówno krótko-, jak i długookresowych, wartościowych dla różnych technik lutowania. Nadto, metoda długoczasowa oprócz bezpośredniego pomiaru kąta zwilżania [9] może być wykorzystana do badań oddziaływania ciekłego lutu
z podkładką za pomocą takich technik jak spektroskopia rentgenowska (EDX) i rentgenowska dyfrakcja (XRD). Badania takie dla stopów Sn-Ag-Cu-In
wykonano w ramach współpracy ze Słowacką Akademią Nauk [10-11]. Jak opisano we wstępie, problematyka wzajemnych korelacji pomiędzy właściwościami termodynamicznymi, fizycznymi, charakterem wykresu fazowego a strukturą ciekłych stopów jest ciągle otwarta. W przypadku napięcia powierzchniowego i gęstości nie zauważono takich
korelacji dla ciekłych stopów In-Sn, jednak w przypadku lepkości, jej izotermy osiągają maksima dla
stężeń, gdzie w wykresie fazowym występują fazy
międzymetaliczne [12]. Wyraźne potwierdzenie korelacji wykazano wcześniej dla stopów magnez-cyna [13] oraz lit-cyna [14].
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Wpływ dodatków indu do stopów SnZnBi
na właściwości zwilżające podłoży
stosowanych w elektronice
Influence of indium additives to SnZnBi alloys on wetting
properties of different substrates used in electronic
Streszczenie

Abstract

Kontynuacja badań nad stopami SnZnBi, prowadzonych przez IMIM PAN, ITR i IMN w ramach sieci naukowej „Zaawansowane materiały lutownicze” miała na celu
poprawę zwilżalności tych stopów przez dodatek indu, jak
również wytypowanie optymalnego topnika i odpowiedniego podłoża do zastosowań przemysłowych. W wyniku badań stwierdzono, że dodatek indu wpływa korzystnie na
napięcie powierzchniowe i międzyfazowe w porównaniu
ze stopem SnZnBi, obniżając wartości obu napięć. Dodatek indu do stopu SnZnBi nie poprawia znacząco zwilżania miedzi, natomiast zasadniczo poprawia zwilżalność powłok finalnych nakładanych na płytki drukowane: cyny immersyjnej oraz SnCu. Otrzymane wyniki zwilżalności, wyrażone kątami zwilżania, są niższe niż dla bezołowiowych
stopów SAC.

The purpose of continuation of investigations of
SnZnBi alloys, carried on IMIM PAN, ITR and IMN within
the scientific network „Advencewd soldering materials”,
was improvement of wettability of those alloys through indium additive as well as selection of an optimum fluxing
agent and a proper substrate for industrial uses. In our
tests we found that indium additive advantageously affected surface tension and interfacial tension in comparison with SnZnBi alloy, i.e. it reduced values of both tensions. Indium additive to SnZnBi alloy does not significantly improve wetting of copper, whereas it substantially improves wetting of finished coatings coated on printed boards: immersion tin and SnCu. Obtained results of
wettability, expressed with wetting angles, are lower than
those for lead-free SAC alloys.

Wstęp
W prowadzonych od połowy lat dziewięćdziesiątych
XX w. badaniach nad stopami bezołowiowymi, alternatywnymi do stopu Sn63Pb37, brane były pod uwagę
stopy SnAgCu (SAC), również zawierające In. Jednak,
Dr inż. Krystyna Bukat, dr inż. Janusz Sitek,
mgr inż. Marek Kościelski – Instytut Tele- i Radiotechniczny, prof. dr hab inż. Zbigniew Moser,
dr hab. inż. Władysław Gąsior, dr inż. Janusz
Pstruś – Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN.
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ze względu na wysoką cenę indu, badań tych nie prowadzono na tak szeroką skalę, jak badania nad rodziną
stopów SAC. Dla stopów Sn-In, Sn-Ag-Cu-In, Sn-AgBi-In stwierdzono, że wprawdzie dodatek indu poprawia zwilżalność podłoży miedzianych, jednak kąty zwilżania są nadal wyższe od kątów zwilżania dla eutektyki Sn-Pb [1, 2]. Mimo wysokiej ceny indu, niektóre stopy znalazły jednak praktyczne zastosowanie, jak stop
Sn-Ag-Cu-In, o temperaturze topnienia 204°C, zastosowany przez firmę Hitachi do lutowania sprzętu telekomunikacyjnego czy medycznego na płytkach drukowanych o względnie dużych rozmiarach [3].
Równoległym kierunkiem badań rodziny stopów
SAC były, badania stopów Sn-Zn. Eutektyczny stop

SnZn9 ma bardzo zbliżoną temperaturę topnienia do
Sn63Pb37 i byłby dobrym jego zamiennikiem, gdyby
nie takie jego wady, jak korozyjność, łatwość utleniania, czy gorsza zwilżalność podłoży miedzianych, które ograniczają praktyczne zastosowanie.
Z tego powodu prowadzi się badania nad ograniczaniem zawartości cynku w stopach cynowo-cynkowych oraz nad wprowadzaniem, zamiast cynku,
różnych dodatków stopowych. Celem tych zabiegów jest przede wszystkim chęć dalszego obniżenia
temperatury topnienia wieloskładnikowych stopów
z cynkiem, ograniczenie zakresu „ciastowatości” stopu oraz poprawę zwilżania podłoży, przede wszystkim miedzi [4]. Dodatek indu nie wpływa na obniżenie napięcia powierzchniowego stopu SnZn9, jednak
obecność indu powoduje zmniejszenie kątów zwilżania, a zatem poprawia zwilżalność miedzi. Obniżenie temperatury likwidusu oraz poprawę zwilżalności
Sn-8.8Zn uzyskał Takemoto, dodając składniki stopowe Bi oraz In [5]. Dla stopów Sn-Ag-In-Zn, np.
SnAg3In12Zn1 Hwang wykazała ich niższą temperaturą topnienia niż Sn-Pb oraz pogorszenie zwilżalności miedzi ze wzrostem zawartości Zn [1]. Stop
z indem o składzie Sn(82÷90)Zn(4,5÷6)In(3,5÷6)
Bi(1÷5), który charakteryzuje się obniżonym o 10°C
zakresem „ciastowatości”, został opatentowany
w USA, Europie i Japonii [6]. Sun metodą meniskograficzną wykazał korzystny wpływ dodatku
In, Nd i La na siłę i czas zwilżania miedzi stopem
Sn8Zn3Bi [7]. Ponadto stwierdził, że obecność In i Nd
obniża ilość tlenków tworzących się na powierzchni stopu. Istotne dla zrozumienia procesu lutowania
stopami cynowo-cynkowymi z dodatkami Bi i In było
ustalenie wykresu fazowego obliczonego z danych
termodynamicznych oraz składu związków międzymetalicznych Cu5Zn8, w połączeniu lutowanym na
miedzi, w miejsce Cu6Sn5, charakterystycznych dla
stopów SAC [8]. Kiel scharakteryzował właściwości
użytkowe czteroskładnikowych stopów SnZn9 z dodatkiem In, Bi oraz Ag [9], a praktyczne zastosowanie w elektronice znalazły stopy Sn8,8In7,6Zn oraz
Sn5,5Zn4,5In3,5Bi, które są produkowane przez
amerykańską firmę Indium Corp [10].
W ten światowy nurt badań wpisują się prowadzone przez IMIM PAN, ITR i IMN, w ramach sieci naukowej Zaawansowane materiały lutownicze,
badania poprawy zwilżalności lutów bezołowiowych, opartych na stopie eutektycznym Sn-Zn, poprzez wprowadzanie dodatku Bi [11,12] oraz Bi + Sb
[13, 14]. Zwilżanie miedzi przez modyfikowane stopy cynowo-cynkowe było gorsze niż zwilżanie przez
stop eutektyczny Sn-Zn. Z tego względu oceniono,
że z technologicznego punktu widzenia jednoczesny dodatek bizmutu i antymonu jest nieodpowiedni.
Celem tych badań było również wytypowanie optymalnego topnika i odpowiedniego podłoża dla zastosowań przemysłowych. Ustalono, że najlepsze
rezultaty zwilżalności podłoży przez modyfikowane stopy cynowo-cynkowe osiągnięto na płytkach

drukowanych z powłoką cynową. Kontynuacją badań
nad stopami Sn-Zn oraz Sn-Zn-Bi są przedstawione w artykule wyniki wpływu dodatku indu do stopu
Sn-Zn-Bi na jego napięcia powierzchniowe, międzyfazowe oraz zwilżanie różnych powłok finalnych na
płytkach drukowanych. Stwierdzono, że wprawdzie
dodatek indu nie poprawia znacząco zwilżania miedzi, jednak zasadniczo poprawia zwilżanie zawierających cynę powłok finalnych na płytkach drukowanych, jak cyna immersyjna oraz Sn-Cu. Otrzymane wyniki zwilżalności, wyrażone kątami zwilżania,
są niższe niż dla bezołowiowych stopów SAC.
Z dalszych badań wynika, że nie tylko In, ale również małe dodatki Li do stopu Sn-Zn znacznie wpływają na poprawę zwilżania podłoży pokrytych miedzią [15]. Przejście od badań poznawczych do aplikacji będzie jednak wymagać opanowania odpowiedniej preparatyki stopów z litem i dalszych prac nad
oddziaływaniem stopu Sn-Zn-Li z różnymi powłokami
finalnymi na płytkach drukowanych oraz badań termodynamicznych celem ustalenia wykresu fazowego
dla stopu Sn-Zn-Li.

Materiały do badań
Do badań przygotowano dwa stopy czteroskładnikowe Sn-Zn-Bi-In, przez dodanie 4% In do stopów
SnZn7Bi o zawartości Bi 1 i 3 % wag. (tabl. I).
Do badań napięcia międzyfazowego oraz zwilżania
różnych podłoży przez stopy Sn-Zn-Bi-In opracowano
topnik alkoholowy zawierający trzy organiczne aktywatory halogenowe. Topnik ten oznaczono symbolem
ORM0 (RNH2 x HCl).

Metody badań i wyniki pomiarów
Napięcie powierzchniowe i międzyfazowe
Napięcie powierzchniowe i międzyfazowe stopów
Sn-Zn-Bi-In badano metodą Miyazaki w temperaturze 230 i 250°C, w atmosferze powietrza oraz w atmosferze azotu [16]. Pomiary wykonywano na meniskografie Menisco ST 88. Pomiar polega na zanurzaniu w ciekłym lucie próbki wykonanej z niezwilżanego przez lut materiału (PTFE). Model teoretyczny

Tablica I. Skład chemiczny stopów do badań
Table I. Chemical compositions of alloys to be tested
Skład stopu
Sn
Zn
Bi
In
SnZn7Bi1In4
88,04*
6,90*
1,06*
4
SnZn7Bi3In4
85,92*
6,86*
3,22*
4
* wartości oszacowane, uwzględniające dodanie 4% In do stopu
wyjściowego
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opiera się na hipotezie, że charakter menisku,
a tym samym wartości działających sił, które występują podczas zanurzania niezwilżanej próbki w ciekłym lucie, po przekroczeniu pewnej krytycznej wartości zanurzenia (poziomu równego napięciu powierzchniowemu) jest stały, a siła działająca na próbkę jest wprost proporcjonalna do głębokości zanurzenia. Korzystając z krzywej siła zwilżania/głębokość wylicza się wartość napięcia powierzchniowego
lub międzyfazowego, jeśli próbkę przed badaniem
zanurzy się w topniku. Do badań napięcia międzyfazowego płytki z PTFE zwilżano topnikiem ORM0
(RNH2 x HCl). Wyniki pomiarów napięcia powierzchniowego i międzyfazowego badanych stopów przedstawiono w tablicy II.
Zwilżanie miedzi i powłok
cynowych na płytkach drukowanych
Warunkiem prawidłowo przeprowadzonego procesu lutowania jest dobre zwilżanie powierzchni łączonych elementów przez ciekły stop. Jakość i niezawodność połączeń lutowanych zależą od stopnia
zwilżania materiałów, które wchodzą do procesu lutowania przez ciekły lut. Zwilżanie polega na tworzeniu stosunkowo jednorodnej gładkiej i przylegającej
do zwilżanego metalu warstwy lutu. Obwód warstwy
lutu powinien charakteryzować wyłącznie mały kąt
styczności między lutem i powierzchnią metalową.
Z tego względu istotne jest badanie zwilżania różnych podłoży stosowanych w elektronice przez nowo
opracowane luty.
Pomiary zwilżania różnych podłoży stopami czteroskładnikowymi z indem wykonano metodą wagi
zwilżania na meniskografie Menisco ST 88. Fizyczną podstawą pomiarów meniskograficznych jest zjawisko zwilżania. W procesie lutowania biorą udział
trzy fazy: stała (element lutowany), ciekła (ciekły lut),
gazowa (zwykle powietrze atmosferyczne lub topnik).
Molekularne oddziaływanie tych trzech faz powoduje powstanie napięcia powierzchniowego (sił napięcia powierzchniowego) między: fazą stałą i fazą ciekłą – γSL, fazą stałą i fazą gazową – γSV oraz fazą ciekłą i fazą gazową – γLV. Stan równowagi tego układu
opisuje równanie Younga [17]:
						

(1)

Na zanurzaną w lucie próbkę działają siły: Fg – wyporu, działająca w kierunku „do góry”, wypychająca
próbkę z lutu, oraz Fw – zwilżania, działająca „do dołu”,
wciągająca próbkę w lut. Wypadkową siłę pionowych
sił wyporu i napięcia powierzchniowego działającą na
próbkę można przedstawić wzorem:
						

(2)

W stanie równowagi siłę tę opisuje równanie
Laplace’a [17]:
						

(3)

gdzie: γLV – napięcie powierzchniowe ciekły lut–powietrze lub międzyfazowe: ciekły lut–topnik, l – obwód badanego elementu w obszarze menisku, cos θ – kąt zwilżenia, p – gęstość lutu w temperaturze
próby, V – objętość części zanurzonej badanego elementu, g – przyspieszenie ziemskie.

Meniskograf mierzy wypadkową siłę Fr, z której
można obliczyć siłę zwilżenia Fw podłoża przez lut:
						

(4)

Po przekształceniu wzoru można również obliczyć
kąt zwilżenia, pod warunkiem znajomości napięcia powierzchniowego lub międzyfazowego lutu:
						

(5)

Do badań zastosowano płytki z blachy miedzianej
oraz płytki drukowane z powłoką finalną cyny immersyjnej lub stopu SnCu3. Pomiary zwilżania wykonywano w atmosferze azotu w temperaturach 230 i 250°C
dla miedzi i w 250°C dla płytek drukowanych z powłokami Snimm i SnCu3. Z krzywych meniskograficznych
odczytywano czas zwilżania τz, tj. czas upływający od
zetknięcia się pokrytej topnikiem próbki z powierzchnią
ciekłego lutu do momentu, w którym siła działająca na
próbkę jest równa sile wyporu hydrostatycznego. Odczytywano również siłę zwilżenia w 3 sekundzie pomiaru i po wstawieniu do równania (5) obliczano kąt zwilżania θ3. Wyniki czasu zwilżania oraz kątów zwilżania
dla miedzi podano w tablicy III, a dla powłok cynowych
(Snimm i SnCu3) w tablicy IV.

Tablica II. Napięcie powierzchniowe i międzyfazowe stopów Sn-Zn-Bi-In
Table II. Surface tension and interfacial tension of Sn-Zn-Bi-In alloys
Stop lutowniczy
SnZn7Bi1In4
SnZn7Bi3In4
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Napięcie powierzchniowe, mN/m
powietrze
azot
230°C
250°C
230°C
250°C
566 ± 9
562 ± 11
479 ± 5
482 ± 8
587 ± 6
580 ± 8
473 ± 9
470 ± 3
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Napięcie międzyfazowe, mN/m
powietrze
azot
230°C
250°C
230°C
250°C
–
426 ± 5
441 ± 4
442 ± 7
405 ± 9
418 ± 5
423 ± 4
428 ± 3

Tablica III. Zwilżanie miedzi stopami Sn-Zn-Bi-In, topnik ORM0, atmosfera azotu
Table III. Wetting of copper with Sn-Zn-Bi-In alloys, fluxing agent
ORM0, nitrogen atmosphere
Stop
lutowniczy
SnZn7Bi1In4
SnZn7Bi3In4

Temperatura 230°C

Temperatura 250°C

tz
(θ = 90°), s

Kąt zwilżania θ3, °

tz
(θ = 90°), s

Kąt zwilżania θ3, °

0,63
0,77

70 ± 3
69 ± 3

0,54
0,57

66 ± 2
63 ± 1

Tablica IV. Zwilżanie powłok Snimm i Sn-Cu stopami Sn-Zn-Bi-In, topnik ORM0, temp. 250°C, atmosfera azotu
Table IV. Wetting of Snimm and Sn-Cu coatings with Sn-Zn-Bi-In alloys, fluxing agent ORM0, temperature 250°C, nitrogen atmosphere
Powłoka
finalna na pd

Snimm

SnCu3

Stop
lutowniczy

tz
(θ = 90°), s

Kąt zwilżania θ3, °

tz
(θ = 90°), s

Kąt zwilżania θ3, °

SnZn7Bi1In4
SnZn7Bi3In4

0,61
0,45

44 ± 3
29 ± 1

0,37
0,35

31 ± 4
17 ± 1

w granicach 50 mN/m, tj. na poziomie 470÷520 mN/m.
Zarówno dodatek Bi, jak i In do stopu SnZn7 w niewielkim stopniu wpływają na zmianę napięcia powierzchniowego badanych stopów.
Napięcie międzyfazowe
Obserwuje się efekt obniżania napięcia międzyfazowego, przechodząc od stopu SnZn7, przez stop
z SnZn7Bi1, SnZn7Bi1In4, SnZn7Bi3, aż do stopu
SnZn7Bi3In4, dla którego uzyskano najniższe wartości
napięcia międzyfazowego w temperaturze 230°C, w atmosferze powietrza, co wskazywałoby na to, że nie tylko obecność topnika, ale również zmiana składu stopu
wpłynęła na ten wynik (rys. 2).

Wyniki badań dla stopów Sn-Zn-Bi-In porównano
z wcześniej opublikowanymi wynikami dla stopów
SnZn7 i SnZn7Bi [11, 12].

Zwilżanie miedzi
Zwilżanie miedzi stopami zawierającymi cynk prowadzi do powstawania warstwy związków międzymetalicznych Cu5Zn8, które wpływają na obniżenie właściwości zwilżania [4]. Dlatego mimo dodatków stopowych obniżających temperaturę topnienia (Bi, In) i zakres ciastowatości (In), kąty zwilżania miedzi stopami
Sn-Zn-Bi-In wynoszą znacznie powyżej 55° i są nieakceptowalne w elektronice (rys. 3).

Napięcie powierzchniowe
Wyniki napięcia powierzchniowego badanych modyfikowanych stopów cynowo-cynkowych zależą od
przyjętych warunków pomiaru, tj. temperatury i atmosfery, w mniejszym stopniu od składu chemicznego stopu (rys. 1). Podwyższenie temperatury pomiaru
do 250°C oraz zastosowanie ochronnej atmosfery azotu spowodowało obniżenie napięcia powierzchniowego badanych stopów oraz wyrównanie tych wyników

Zwilżanie powłok cynowych na płytkach drukowanych
Zastosowanie podłoży cynowych (Snimm, Sn-Cu3) prowadzi do znacznej poprawy zwilżania (rys. 4). Szczególnie na podłożu Sn-Cu3 uzyskano bardzo niski kąt zwilżania (17°). Obecność cyny na podłożu miedzianym prawdopodobnie przyczynia się do powstawania warstwy
związków międzymetalicznych Cu6Sn5, charakterystycznych dla lutowania stopami Sn-Pb oraz stopami SAC,
stąd tak dobre wyniki zwilżania stopami Sn-Zn-Bi-In.

Napięcie międzyfazowe, mN/m

Podsumowanie

Rys. 1. Napięcie powierzchniowe stopów cynkowych w zależności
od temperatury i atmosfery pomiaru
Fig. 1. Surface tension of zinc alloys depending on temperature and
atmosphere of measurement.

Rys. 2. Napięcie międzyfazowe stopów cynkowych w zależności
od temperatury i atmosfery pomiaru. Topnik ORM0 (RNH2 x HCl)
Fig. 2. Interfacial tension of zinc alloys depending on temperature and
atmosphere of measurement. Fluxing agent ORM0 (RNH2 x HCl).

Przegląd spawalnictwa 9/2010

39

Rys. 3. Kąt zwilżania miedzi modyfikowanymi stopami cynowo-cynkowymi w zależności od temperatury pomiaru w atmosferze azotu
w obecności topnika ORM0 (RNH2 x HCl)
Fig. 3. Wetting angles of copper modified with tin-zinc alloys depending on temperature of measurement in nitrogen atmosphere towards fluxing agent ORM0 (RNH2 x HCl)

Rys. 4. Kąty zwilżania powłok cynowych modyfikowanymi stopami cynowo-cynkowymi w temperaturze 250°C w atmosferze azotu
w obecności ORM0 (RNH2xHCl)
Fig. 4. Wetting angles of tin coatings modified with tin-zinc alloys
at temperature 250°C in nitrogen atmosphere towards fluxing agent
ORM0 (RNH2xHCl)

Wnioski
Dodatek indu w niewielkim stopniu wpływa na obniżenie napięcia powierzchniowego i międzyfazowego. Najniższe napięcia międzyfazowe uzyskano dla
stopu SnZn7Bi3In4, co wskazywałoby na to, że nie
tylko obecność topnika, ale również zmiana składu
stopu wpłynęła na ten wynik. Dodatek indu nie poprawia znacząco zwilżania miedzi. Wszystkie stopy,
począwszy od SnZn7 przez SnZn7Bi1, SnZn7Bi3, aż
po SnZn7Bi1In4 i SnZn7Bi3In4, nie wykazują akcep-

towanej zwilżalności na podłożu miedzianym. Zmiana podłoża na cynę immersyjną zasadniczo wpłynęła
tylko na zwilżalność badanymi stopami cynowo-cynkowymi z dodatkiem bizmutu i indu. Otrzymane wyniki zwilżalności, wyrażone kątami zwilżania, są niższe
niż dla bezołowiowych stopów SAC.
Poprawę zwilżalności i bardzo niski kąt zwilżania
uzyskano dla płytek drukowanych z powłoką finalną
SnCu i stopu SnZn7Bi3In4.
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Nowa jakoœæ lutowania

Jesteœmy przedsiêbiorstwem oferuj¹cym kompleksowe rozwi¹zania
z dziedziny lutowania. Gwarantujemy naszym klientom
profesjonalne doradztwo techniczne oraz najwy¿szej jakoœci
spoiwa lutownicze. Proponujemy dobór odpowiedniej technologii
lutowania w celu poprawienia jakoœci i obni¿enia kosztów
produkcji.
Oferujemy:
Luty srebrne
Luty miedziano-fosforowe
Luty mosiê¿ne
Luty aluminiowe, cynkowo-aluminiowe
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Luty w postaci pierœcieni
Topniki
Doradztwo i opiekê techniczn¹
Automatyzacje procesów produkcyjnych
Wdra¿anie nowoczesnych technologii lutowania
Us³ugi lutownicze
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• produkty końcowe, komponenty, zespoły
• technologie transportu bliskiego
• technologie demontażu / cięcia
technologie
formowania • technologie gięcia blach
•
• obróbka rur i profili • części do maszyn
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• technologie obróbki powierzchniowej blach
• narzędzia, matryce • kontrola jakości
• sterowanie, regulacja, pomiary, testowanie
• systemy CAD/CAM, przetwarzanie danych
• wyposażenie fabryk i magazynów
• ochrona środowiska, recycling
• BHP • prace badawczo-rozwojowe
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Ewa Samkowska Targi Hanowerskie
Tel: + 48 22 639 72 53 e-mail: info@hf-poland.com
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Badanie zwilżalności lutów cynkowych
na powierzchni aluminium i innych metali
Research of wettability zinc solders on the surface
of aluminum and other metals
Streszczenie

Abstract

Zastosowanie lutowania miękkiego aluminium z innymi metalami, takimi jak: miedź, stal niestopowa oraz stal
kwasoodporna, zaczyna nabierać coraz większego znaczenia w różnych gałęziach przemysłu. Połączenia Al–Cu
stosowane są nie tylko w przemyśle elektronicznym i elektrotechnicznym, ale również coraz częściej stosuje się je
w budowie urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i kolektorów słonecznych [1÷5]. Konieczność redukcji emisji
CO2 zmusza również do poszukiwania nowych rozwiązań
w przemyśle motoryzacyjnym. Połączenie stali z aluminium może być korzystnym rozwiązaniem inżynierii spajania, m.in. w budowie samochodów oraz kadłubów jachtów. Przedstawiono problemy występujące podczas lutowania aluminium z innymi metalami, takimi jak: miedź, stal
niestopowa i stal kwasoodporna. Do lutowania użyto lutów
cynkowych o zróżnicowanej zawartości 2, 4 i 15% wag.
aluminium. Aby ograniczyć występowanie faz międzymetalicznych na granicy połączenia aluminium z innymi metalami, naniesiono na nie powłoki z cynku, aluminium i niklu, metodą natryskiwania płomieniowego oraz dla porównania powłokę po cynkowaniu elektrochemicznym stali.
Przedstawiono wyniki pomiarów zwilżalności lutów
cynkowych na podłożach: aluminiowym, miedzianym i stalowym bez powłok oraz z naniesionymi powłokami na powierzchnię miedzi, stali niestopowej i stali kwasoodpornej,
a także badania metalograficzne.

Applications of soldering aluminum with other metals
such as copper, unalloyed steel and alloy steel is gaining
increasing importance in various industries. Joints of the
Al – Cu are used not only in electronics and electrical industries but also increasingly for the construction of refrigeration, air conditioning and solar panels [1÷5]. The need to
reduce CO2 emission also forced to search new solutions
in the automotive industry. Joints of steel with aluminum
can be advantageous for bonding engineering, including
car construction and the construction of the hulls of boats.
The article presents the problems encountered during
the soldering of aluminum with other metals such as copper, unalloyed steel and stainless steel. In the soldering
process is used zinc solder content of various 2, 4 and 15
wt.% aluminum. To reduce limit of intermetallic phases at
the border combination of aluminum with other metals are
reduced by applied coatings of zinc, aluminum and nickel, bear the flame spray method and for comparison coat
after the hot galvanizing steel.
The results of measurements on the wettability of zinc
solders on the substrates: aluminum, copper and steel, without coatings, and with alluvial coatings on the surface of
copper, unalloyed steel and stainless steel, and also metallographic research.

Wstęp
Wykonywanie różnoimiennych połączeń lutowanych jest często bardzo kłopotliwe. Problemy te wyDr hab. inż. Zbigniew Mirski, prof. nadzw. PWr,
dr hab. inż. Kazimierz Granat, prof. nadzw. PWr,
dr inż. Tomasz Piwowarczyk, mgr inż. Tomasz
Wojdat – Politechnika Wrocławska, dr inż. Hubert
Drzeniek – Euromat Sp. z o.o. Wrocław.

48

Przegląd spawalnictwa 9/2010

nikają głównie ze znacznych różnic między właściwościami fizykochemicznymi i mechanicznymi łączonych
metali (tablica I).
Największe problemy podczas lutowania tych metali wynikają ze znacznych różnic pomiędzy ich temperaturami topnienia, temperaturami topnienia tlenków
oraz współczynnikami rozszerzalności liniowej i przewodności cieplnej [6]. Lutowane materiały różnią się
także pod względem właściwości wytrzymałościowych
oraz twardości. Ponad 3-krotnie większa temperatura
topnienia tlenków Al2O3 pokrywających powierzchnię

Tablica I. Właściwości fizykochemiczne i mechaniczne aluminium,
miedzi i stali [6, 7]
Table I. Physicochemical and mechanical properties of aluminum,
copper and steel [6, 7]
Stal

Aluminium

Miedź

DC01

X5CrNi 18-10

Gęstość ρ, kg/m3
Temperatura
topnienia Tt, oC
Temperatura
wrzenia Tw, oC

2,7·103

8,9·103

7,86·103

7,7·103

660

1083

1539

1450

2519

2567

3000

Temperatura topnienia
tlenków, oC

2050
(Al2O3)

1064
(Cu2O)
1336
(CuO)

23,6·10-6

16,7·10-6

12,0·10-6

18,0·10-6

237

397

58

25

66,6

124

210

220

40

60

280

230

105

227

280÷410

540÷750

49

60

28

17
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Właściwości

Współczynnik rozszerzalności liniowej α, 1/K
Przewodność cieplna właściwa λ, W/m·K
Moduł sprężystości
wzdłużnej, GPa
Umowna granica plastyczności Rp0,2, MPa
Wytrzymałość na rozciąganie Rm, MPa
Wydłużenie względne
A10, %
Twardość, HBW

2437
(Cr2O3)

40
130÷190

aluminium od temperatury topnienia czystego metalu sprawia, że materiał ten jest najtrudniej lutowalny.
To powoduje, że materiały dodatkowe do wykonywania połączeń Al – Cu i Al – stal, tj. luty i topniki, dobiera
się zasadniczo do lutowania aluminium. Może to powodować problemy związane ze zwilżalnością i rozpływnością tych lutów na miedzi i stali, szczególnie na stali
Cr-Ni [6]. Rozwiązaniem tego problemu może być naniesienie na powierzchnię miedzi i stali powłok metalicznych, które poprawią właściwości lutownicze tych
metali oraz zapobiegną powstawaniu kruchych faz
międzymetalicznych na granicy połączenia.

Materiały lutownicze stosowane
w badaniach
Do lutowania miękkiego aluminium z innymi metalami używa się lutów na bazie Sn-Cu, Sn-Zn, Zn
-Cd i Zn-Al. Z grupy tej coraz częściej stosowanymi
Tablica II. Skład chemiczny lutów cynkowych i ich temperatura topnienia [6, 8]
Table II. The chemical composition of zinc solders and their melting
point [6, 8]
Oznaczenie
skrótowe

Oznaczenie lutu wg PN EN
ISO 3677, temperatura topnienia, oC

L-ZnAl2
L-ZnAl4
L-ZnAl15

S-Zn98Al2 – 382/407
S-Zn96Al4 – 382/387
S-Zn85Al15 – 382/450

Skład chemiczny
% wag.
Zn

Al

98
96
85

2
4
15

lutami są luty cynkowe z dodatkiem aluminium, zwykle
nie przekraczającym 15% wag. [6]. Do badań zwilżalności na powierzchni aluminium, miedzi i stali wykorzystano luty na bazie cynku z dodatkiem 2, 4 i 15% wag.
aluminium (tablica II).
Najniższą temperaturą topnienia, w zakresie
382÷387oC, charakteryzuje się lut L-ZnAl4. Jest to spowodowane tym, że jego skład chemiczny jest zbliżony
do składu eutektycznego (eutektyka Al–Zn występuje
przy zawartości 5% wag. Al w temperaturze 382oC) [6].
Zakres temperatur topnienia dwóch pozostałych lutów
jest szerszy i maksymalnie wynosi 382÷450oC dla lutu
L-ZnAl15 zawierającego 15 % wag. Al.
Luty stosowane do prób lutowniczych miały postać
drutów o średnicy: 1,0 mm (L-ZnAl4 i L-ZnAl15) oraz
1,6 mm (L-ZnAl2 i L-ZnAl4).
Lutowanie aluminium wymaga stosowania topników, które są w stanie usunąć warstwę trudno topliwych tlenków pokrywających jego powierzchnię oraz
zapewnić dobrą zwilżalność lutowanej powierzchni.
Najczęściej są to topniki na bazie chlorków litu, cyny
i cynku [5]. Stosowanie tych topników wiąże się jednak z koniecznością dokładnego usunięcia ich pozostałości po lutowaniu, ponieważ stanowią one zagrożenie korozyjne. Usuwanie żużli potopnikowych jest
jednak często kłopotliwe ze względu np. na utrudniony
dostęp. Korzystnym rozwiązaniem jest więc stosowanie topników niekorozyjnych. W próbach lutowania zastosowano niekorozyjny topnik Eurotop Al 380 zawierający związki cezu, produkowany przez firmę Euromat
w postaci pasty lutowniczej [8].

Powłoki naniesione na powierzchnię
metali do lutowania z aluminium
Powłoki metaliczne stosowane są w celu uzyskania
określonych właściwości fizykochemicznych lub technologicznych powierzchni, takich jak np. poprawa lutowności czy też poprawa właściwości antykorozyjnych
powierzchni. Jako powłoki mające na celu poprawienie
lutowności stosowane są powłoki: cynowe, miedziane,
kadmowe oraz stopy, (w % wag.): 40 Sn – 60 Pb oraz
70 Sn – 30 Zn [9]. Stosowanie powłok kadmowych oraz
stopów zawierających ołów nie jest jednak zalecane ze
względu na ich toksyczność i szkodliwe oddziaływanie
na zdrowie człowieka.
Doboru odpowiedniego rodzaju powłok technicznych należy dokonać na podstawie ich przydatności do procesów lutowniczych. Wybrane powłoki powinny charakteryzować się dobrą lutownością,
tzn. zapewnić dobrą zwilżalność oraz rozpływność lutów cynkowych oraz zapobiegać tworzeniu się kruchych faz międzymetalicznych, zmniejszających właściwości mechaniczne połączeń lutowanych. Powinny one również zapobiegać korozji, występującej w
styku między metalami o zróżnicowanym potencjale
elektrochemicznym.
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Tablica IV. Średnia grubość natryskiwanych warstw Al, Zn i Ni
Table IV. The average thickness of the sprayed layers of Al, Zn and Ni

Rys. 1. Pistolet do natryskiwania płomieniowego typu Flame
Spray Technologies
Fig. 1. Flame spray gun type
a Flame Spray Technologies

Do prób lutowniczych wybrano powłoki: aluminiową, cynkową i niklową. Powłoka aluminiowa została
wybrana ze względu na dobrą zwilżalność i rozpływność stosowanych w badaniach lutów cynkowych [6].
Na granicy połączenia aluminium–lut nie tworzą się
również fazy międzymetaliczne, zmniejszające właściwości mechaniczne połączeń [6]. Powłoki cynkowa i niklowa również zostały wybrane w celu uniknięcia powstawania twardych i kruchych faz międzymetalicznych oraz poprawy zwilżalności lutów cynkowych na
powierzchni metali i natryskiwania przeznaczonych do
lutowania z aluminium.
Powłoki aluminiowa i cynkowa zostały naniesione na powierzchnię miedzi, stali niestopowej oraz stali kwasoodpornej 18-10 metodą natryskiwania płomieniowego, stosując płomień C2H2 – O2. Do natryskiwania
użyto prętów Al i Zn o średnicy 3,17 mm (rys. 1).
Do naniesienia powłok niklowych użyto dwóch rodzajów materiałów dodatkowych. Jedną powłokę naniesiono z proszku Ni95Al5 o ziarnistości 45÷90 μm,
metodą natrysku płomieniowego, podobnie jak w przypadku powłok Al i Zn, stosując płomień C2H2 – O2 i pistolet Uni-Spray-Jet firmy AMIL. Drugą powłokę naniesiono z drutu Ni85Al15 o średnicy 1,6 mm, metodą natrysku łukowego, używając pistoletu Arc Spray Unit 4P
firmy MOGUL. Natężenie prądu wynosiło 400 A, przy
napięciu łuku ok. 20 V. We wszystkich przypadkach odległość natryskiwania wynosiła 100÷120 mm.
Przed przystąpieniem do nanoszenia powłok powierzchnia próbek została przygotowana przez obróbkę strumieniowo-ścierną, przy użyciu korundu o ziarnistości 0,50÷0,85 mm. Wyniki pomiarów chropowatości
powierzchni próbek, uzyskanej po obróbce strumieniowo-ściernej, zamieszczono w tablicy III.
W celu wyznaczenia grubości powłoki, zapewniającej skuteczną ochronę przed tworzeniem się kruchych faz międzymetalicznych na granicy połączenia,
naniesiono warstwy o zróżnicowanych grubościach.
Tablica III. Chropowatość powierzchni próbek po obróbce strumieniowo-ściernej
Table III. Roughness of sample surface after abrasive blasting
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Materiał

Oznaczenie

Miedź
Stal niestopowa
Stal kwasoodporna

Cu
DC01
X5CrNi18-10

Chropowatość powierzchni, μm
Ra
Rt
Rz
6,32
72,17
38,32
5,22
56,53
32,52
4,15
42,93
27,27
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Powłoka
Al 1
Al 2
Al 3
Zn 1
Zn 2
Zn 3
Ni 1
Ni 2

Średnia grubość warstwy, μm
28
70
134
26
67
147
18
40

Rys. 2. Warstwy Zn 1, Zn 2, Zn 3, Al 1, Al 2, Al 3 naniesione na podłoże miedziane metodą natryskiwania płomieniowego
Fig. 2. Zn 1, Zn 2, Zn 3, Al 1, Al 2, Al 3 layer alluvial to the copper substrate by flame spraying

Grubości natryskiwanych warstw Al, Zn i Ni zamieszczono w tablicy IV, a przykładowe warstwy pokazano na
rysunku 2. Cyfry umieszczone przy oznaczeniu rodzaju
powłoki oznaczają liczbę warstw danej powłoki, np. Al 1
oznacza jedną warstwę aluminium, a Al 3 potrójną warstwę aluminium. Oznaczenia Ni 1 i Ni 2 dotyczą powłoki
uzyskanej z natryskiwanego proszku Ni85Al15.

Pomiary zwilżalności
lutów cynkowych
Pomiary zwilżalności lutów cynkowych wykonano na powierzchni aluminium, miedzi, stali niestopowej i stali kwasoodpornej. Dodatkowo przeprowadzono pomiary zwilżalności na powierzchni próbek z naniesionymi powłokami Al, Zn i Ni oraz na powierzchni stali ocynkowanej galwanicznie. Próbki przeznaczone do badań miały grubość 0,5 mm (+ grubość powłoki w przypadku natryskiwania cieplnego) i powierzchnię 50 x 50 mm.
Do prób zwilżalności stosowano luty cynkowe
o masie 0,1 g, pocięte na odcinki o długości ok. 1 mm,
które pokryto topnikiem o masie równej połowie masy
lutu [6]. Bezpośrednio przed próbami podłoża bez pokryć ochronnych oczyszczono papierem ściernym
o ozn. 400 i odtłuszczono rozpuszczalnikiem Nitro. Próbki nagrzewano płomieniem propanowo-powietrznym przy użyciu palnika Bunsena (rys. 3).
Następnie próbki umieszczono na siatce pokrytej ceramiką ułożoną na trójnogu i podgrzewano

Rys. 3. Stanowisko do przeprowadzania prób zwilżalności
z palnikiem Bunsena
Fig. 3. Stand for testing the wettability with the Bunsen burner

płomieniem od dołu. Od momentu stopienia lutu czas
nagrzewania wynosił ok. 5 s.
Po przeprowadzeniu prób zwilżalności próbki przecięto w połowie rozpłyniętej kropli lutu i przygotowano zgłady metalograficzne, które następnie sfotografowano i na tej podstawie określono graficznie kąty zwilżania. Wartości kątów zwilżania stosowanych w badaniach lutów cynkowych na powierzchniach aluminium, miedzi, stali niestopowej i stali kwasoodpornej
18-10 zamieszczono w tablicy V. Są to wartości średnie
z czterech pomiarów. Obraz zwilżalności lutem L-ZnAl4
powierzchni stali niestopowej i stali kwasoodpornej
przedstawiono na rysunku 4.
Zwilżalność lutów cynkowych na powierzchniach
aluminium i stali niestopowej jest całkowicie zadowalająca. Kąt zwilżania, niezależnie od rodzaju zastosowanego lutu nie przekracza 15°. Znacznie gorsza zwilżalność tych lutów występuje na powierzchni miedzi
i stali kwasoodpornej 18-10. Kąt zwilżania poniżej 30°,
na obu tych materiałach, osiągnął tylko lut eutektyczny
L-ZnAl4. W przypadku dwóch pozostałych lutów kąty
zwilżania są znacznie większe i stąd wynika ich niezadowalająca lutowność. W dalszych próbach zwilżalności na podłożach z powłokami Al, Zn i Ni naniesionymi
metodą natryskiwania płomieniowego i łukowego używano już tylko lutu eutektycznego L-ZnAl4.
Badania zwilżalności na powłokach aluminiowych
oraz niklowych wykazały, że nie spełniają one podstawowych warunków dobrej lutowności. Niezależnie od
ich grubości oraz podłoża na jakie zostały naniesione,
nie następowało zwilżanie ich lutem. Na powierzchni powłok Al, Ni95Al5 i Ni85Al15 tworzyły się kuleczki

Tablica V. Wyniki pomiarów zwilżalności lutów cynkowych na badanych podłożach bez naniesionych powłok
Table V. Results of measurements of wettability zinc solders on tested substrates without alluvial coating
Materiał
Aluminium
Miedź
Stal niestopowa DC01
Stal kwasoodporna X5CrNi18-10

Lut
L-ZnAl2 L-ZnAl4 L-ZnAl15
Kąt zwilżania θ, o
6
6
6
52
25
35
12
9
13
44
23
38

Rys. 4. Zwilżalność lutu cynkowego L-ZnAl4 na powierzchni stali:
a– niestopowej DC01, b – stali kwasoodpornej 18-10
Fig. 4. Wettability of zinc solder L-ZnAl4 on the surface of: a – unalloyed steel DC01, b – and stainless steel 18-10

lutu pokazane na rysunku 5. Przyczyną braku zwilżalności jest znaczne utlenienie powłok podczas ich nanoszenia. Nanoszenie powłok odbywało się w powietrzu bez udziału atmosfery ochronnej. Podjęte próby
usunięcia warstwy tlenkowej Al2O3 przez trawienie chemiczne, przy użyciu roztworu 100 ml wody destylowanej i 20 ml wodorotlenku sodu (NaOH) oraz roztworu
90 ml wody destylowanej z 15 ml kwasu solnego (HCI)
i 10 ml kwasu fluorowodorowego (HF), nie przyniosły
poprawy [10]. Jedynie powłoki Zn były zwilżane lutem,
chociaż w większości przypadków zwilżalność ta była
niezadowalająca.
Wyniki pomiarów kąta zwilżania lutu L-ZnAl4 na powierzchniach próbek z naniesionymi warstwami Zn,
przez natryskiwanie płomieniowe i w celach porównawczych przez cynkowanie elektrochemiczne, podano w tablicy VI, a przykład zwilżalności lutu polazano
na rysunku 6. Grubość warstwy naniesionej przez cynkowanie elektrochemiczne wynosiła 30 μm.

Rys. 5. Brak zwilżalności lutu L-ZnAl4 na powierzchni próbki miedzianej z naniesioną powłoką: a – Al, b – Ni95Al5, c – Ni85Al15
Fig. 5. No wettability by the L-ZnAl4 solder on the surface of copper
sample with alluvial coated: a – Al, b – Ni95Al5, c – Ni85Al15

Tablica VI. Kąty zwilżania lutu L-ZnAl4 na powierzchniach próbek
pokrytych warstwą Zn
Table VI. Wetting angles of L-ZnAl4 solder on the surface of samples Zn coated
Materiał
Miedź + Zn 26 μm
Miedź + Zn 67 μm
Miedź + Zn 147 μm
Stal niestopowa + Zn 26 μm
Stal niestopowa + Zn 67 μm
Stal niestopowa + Zn 147 μm
Stal ocynkowana elektrochemicznie (20 μm)

Lut L-ZnAl4
Kąt zwilżania, o
54
40
34
8
6
12
4
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Rys. 6. Zwilżalność lutu cynkowego L-ZnAl4 na powierzchni: a –
stali niestopowej DC01, b – miedzi z naniesionymi powłokami Zn
Fig. 6. Wettability of zinc solder L-ZnAl4 on the surface of: a – unalloyed steel DC01, b – copper with alluvial Zn coatings

Rys. 7. Zwilżanie lutem cynkowym L-ZnAl4 powierzchni stali ocynkowanej elektrochemicznie
Fig. 7. Wetting of zinc solder L-ZnAl4 surface of hot galvanizing steel

W przypadku powłoki Zn, natryskiwanej płomieniowo, dobrą zwilżalność uzyskano jedynie w przypadku
naniesienia jej na podłoże ze stali niestopowej DC01.
Niezależnie od grubości warstwy kąt zwilżania nie przekraczał 15°. Znacznie większe kąty zwilżania uzyskano
w przypadku powłok Zn naniesionych na podłoże miedziane. Ponadto, dla grubości powłok powyżej 100 μm,
naniesionych na podłoże miedziane, stwierdzono oddzielenie się powłoki od miedzi na końcach kropli rozpłyniętego lutu. Stosowanie powłok Zn na miedzi jest jednak uzasadnione ze względu na zapobieganie powstawaniu na granicy połączenia lutu cynkowego z miedzią
strefy reakcyjnej oraz względami estetycznymi w połączeniach Al-Cu, np. w przemyśle chłodniczym w celu
uzyskania połączeń o podobnej barwie.
Najlepsze wyniki osiągnięto w przypadku pomiarów
kątów zwilżania lutu L-ZnAl4 na powierzchni stali ocynkowanej elektrochemicznie. W tym przypadku średnia
wartość kąta zwilżania wynosiła 4° (rys. 7). Świadczy
to o znacznie mniejszym stopniu utlenienia powłok nanoszonych metodą elektrochemiczną niż powłok natryskiwanych płomieniowo w powietrzu. Powierzchnia
tych powłok jest gładka (chropowatość powierzchni
Ra = 0,44 μm) w porównaniu z bardziej rozwiniętą powierzchnią powłok natryskiwanych płomieniowo. Większa chropowatość powierzchni natryskiwanych powłok powoduje też mniejszą rozpływność lutów cynkowych. Nanoszenie powłoki Zn na powierzchnię stali
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niestopowej jest korzystne. Poprawia się jej zwilżalność lutami cynkowymi. Znacznie ograniczone jest powstawanie takich niezgodności lutowniczych jak porowatość i pozostałości żużli potopnikowych. Powłoka cynkowa chroni również stal niestopową przed korozją atmosferyczną. Dobra zwilżalność powłok nanoszonych elektrochemicznie skłania do kontynuowania
badań i podjęcia prób naniesienia innych powłok metodami elektrochemicznymi.

Badania metalograficzne
Badania metalograficzne wykazały, że podczas wykonywania połączeń typu Al-Cu, na skutek oddziaływania lutu cynkowego, powierzchnia aluminium ulega roztwarzaniu, a na granicy połączenia lutu z miedzią powstaje w lutowinie strefa reakcyjna o grubości
55 μm i stosukowo dużej twardości 471÷522 HV 0,025
[6]. Świadczy to o występowaniu zjawisk dyfuzyjnych
lub roztwarzania, mimo niewysokiej temperatury procesu, nieprzekraczającej 450°C. Strefę reakcyjną mogą
stanowić fazy międzymetaliczne z układu: Al-Cu [11].
Identyfikacja faz wymaga jednak analizy XRD metodą dyfrakcji rentgenowskiej. Przeprowadzone badania
metalograficzne miały na celu sprawdzenie skuteczności ochronnej powłoki Zn, która miała zapobiec tworzeniu się strefy reakcyjnej na granicy połączenia lutu
z miedzią oraz wykazać, czy na granicy połączenia lutu
ze stalą niestopową i kwasoodporną bez powłoki Zn
również dochodzi do tworzenia się stref reakcyjnych.
Po przeprowadzeniu prób lutowania spoiwem cynkowym L-ZnAl4 wykonano zgłady metalograficzne, poprzez szlifowanie na wodoodpornych papierach ściernych SiC do ozn. 4000, a następnie polerowanie tlenkiem glinu. Zgłady, w stanie nietrawionym, obserwowano za pomocą mikroskopu świetlnego Olympus CA25,
sprzężonego z aparatem cyfrowym CAMEDIA C3030
i systemem archiwizacji obrazu.
Na granicy połączenia lutu L-ZnAl4 ze stalą niestopową widoczna jest wąska strefa reakcyjna w obszarze lutowiny, o szerokości ok. 5÷10 μm i twardości ok. 118 HV 0,025 (rys. 8 a, b). Mała twardość tej
strefy nie stanowi zagrożenia dla dobrej funkcjonalności złącza lutowanego. Powyżej tej strefy lutowina jest
bardziej mięka i wykazuje twardość ok. 52 HV 0,025.
Na granicy połączenia lutu ze stalą kwasoodporną nie
zaobserwowano natomiast powstawania strefy reakcyjnej (rys. 8 c, d). W niektórych przypadkach, na granicy połączenia lutu L-ZnAl4 ze stalą kwasoodporną
18-10, w lutowinie powstały niezgodności lutownicze,
takie jak porowatość i pozostałości topnika (rys. 9a,
b). W przypadku połączenia lutu L-ZnAl4 ze stalą niestopową takie niezgodności występują, ale w znacznie
mniejszym stopniu.
Nałożenie elektrochemiczne cynku na powierzchnię stali niestopowej skutecznie chroni złącze lutowane
przed powstaniem warstwy reakcyjnej na granicy połączenia (rys. 10).

Brak powłoki cynkowej na powierzchni miedzi prowadzi do utworzenia strefy reakcyjnej. Powstaje ona
w obszarze lutowiny (rys. 11 a). Powłoka cynkowa, naniesiona metodą natryskiwania płomieniowego, okazała się skuteczną barierą zapobiegającą powstawaniu
strefy reakcyjnej na granicy połączenia pomiędzy lutem cynkowym i miedzią (rys. 11 b).

Wnioski

Rys. 8. Połączenie lutu L-ZnAl4: a, b – ze stalą niestopową DC01, c, d
– stalą X5CrNi18-10 bez naniesionych powłok w stanie nietrawionym
Fig. 8. The joint of L-ZnAl4 solder with: a, b – unalloyed steel DC01,
c, d steel X5CrNi18-10 without alluvial coatings, unetched

Rys. 9. Pozostałości topnika i porowatość w lutowinie, na granicy połączenia lutu L-ZnAl4 ze stalą kwasoodporną 18-10 bez powłoki Zn,
w stanie nietrawionym
Fig. 9. Residual flux and porosity in solder at the border joint L-ZnAl4
solder with stainless steel 18-10 without a Zn coating, unetched

Na podstawie analizy wyników przeprowadzonych
badań można sformułować następujące wnioski:
– zwilżalność lutów cynkowych, zawierających 2,
4 i 15% wag. Al., na powierzchni aluminium, stali
niestopowej i stali ocynkowanej elektrochemicznie jest zadowalająca. Znacznie gorsze wyniki
uzyskano natomiast na miedzi i stali kwasoodpornej 18-10.
– powłoki aluminiowe i niklowe nanoszone metodami natryskiwania cieplnego na powierzchnię
miedzi, stali niestopowej i kwasoodpornej charakteryzują się brakiem zwilżalności lutów cynkowych ze względu na znaczne utlenienie ich powierzchni.
– naniesienie powłoki Zn, o grubości w zakresie
25÷50 μm, na powierzchnię miedzi, metodą natryskiwania cieplnego, skutecznie ogranicza tworzenie się strefy reakcyjnej na granicy połączenia lutów cynkowych z miedzią. Gdy grubość powłoki Zn przekracza 100 μm, w niektórych przypadkach dochodzi do jej odwarstwienia od powierzchni miedzi na końcu rozpłyniętego lutu.
Powłoka Zn, naniesiona elektrochemicznie na
powierzchnię stali niestopowej, zapobiega tworzeniu się strefy reakcyjnej w lutowinie na granicy połączenia ze stalą i prowadzi do lepszej zwilżalności
podłoża lutem cynkowym.
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Lutowanie miękkie
stali kwasoodpornej z ołowiem
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Abstract

Przedmiotem badań są złącza lutowane na miękko stali kwasoodpornej ze stalą kwasoodporną oraz
stali kwasoodpornej z ołowiem, przy użyciu lutu z ołowiem S-Sn60Pb40 oraz dwóch lutów bezołowiowych
S-Sn99Cu1 i S-Sn97Cu3. Lutowane złącza poddano
badaniom wizualnym, szczelności i metalograficznym,
a także określono ich wytrzymałość na ścinanie oraz
poddano je próbie zginania i odrywania. Wyniki badań
penetracyjnych potwierdziły szczelność wszystkich badanych złączy. Największą wytrzymałość na ścinanie
43,7 MPa uzyskano dla złącza ze stali kwasoodpornej
lutowanego lutem S-Sn60Pb40. Kąt gięcia wynosił 108o.

The subject of the research are soldered joints of stainless steel with stainless steel and stainless steel with
lead, using a solder with lead S-Sn60Pb40 and two leadfree solders S-Sn99Cu1 and Sn97Cu3. Visual tests, tightness examination and metallographic observations were
carried out. Shear strength, bending and detachment
test were conducted too. Penetration test results confirmed the tightness of all tested joints. Stainless steel joints
soldered using S-Sn60Pb40 solder showed highest shear strength 43.7 MPa and the angle of bending was 108o.

Wstęp
Konkurencyjność lutowania w porównaniu z innymi metodami spajania jest efektem względnej prostoty oraz umiarkowanych kosztów realizacji procesu
w stosunku do korzyści uzyskiwanych w wyniku wysokiej efektywności eksploatacyjnej, trwałości i niezawodności spajanych części maszyn.
W dzisiejszych czasach widoczny jest bardzo duży
postęp w rozwoju technologii lutowania w nowoczesnych dziedzinach przemysłu i gospodarki. Związane
jest to w dużej mierze z potrzebą łączenia materiałów
o zróżnicowanych właściwościach fizycznych i chemicznych. Wytwarzanie trwałych połączeń lutowanych
materiałów o różnym składzie chemicznym i różnych
właściwościach stanowi istotne i nie do końca rozwiązane zagadnienie współczesnej inżynierii.
Do tego rodzaju połączeń należą niewątpliwie połączenia austenitycznej stali kwasoodpornej z ołowiem. Materiały te wykazują zróżnicowane właściwości
Dr inż. Wiesław Derlukiewicz, dr hab. inż.
Andrzej Ambroziak, prof. nadzw. PWr, dr inż.
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fizyczne i chemiczne, dlatego wykonanie prawidłowego połączenia, a więc dobór odpowiedniej metody oraz
topnika i spoiwa wymaga szerszej analizy właściwości łączonych materiałów. Przykładem takich połączeń
są elementy systemów kominowych przedstawione
na rysunku 1.

Rys. 1. Zastosowanie ołowiu na kołnierze przy budowie systemów
kominowych [1]
Fig. 1. The use of lead on the flanges in the construction of chimney systems [1]

Materiały podstawowe
i dodatkowe użyte w badaniach
Do wykonania złączy użyto austenicznej stali kwasoodpornej X5CrNi18-10 oraz czystego ołowiu
PB970R o grubości 1 mm. Badania wytrzymałości na
ścinanie, próbę zginania oraz odrywania przeprowadzono na złączach zakładkowych w układzie: stal-stal
oraz stal-ołów. Wymiary złączy do prób lutowania i badań przedstawiono na rysunku 2.
Jako topnika w procesie lutowania użyto zalecanego przez autorów do lutowania miękkiego stali kwasoodpornych, alkoholowego roztworu kwasu ortofosforowego i kalafonii o następującym składzie [2]:
– 400 cm3 alkoholu etylowego,
– 100 cm3 kwasu ortofosforowego,
– 30 g kalafonii.
Pozostałości tego topnika po procesie lutowania nie
wywołują korozji złącza z uwagi na zawartość w jego
składzie kalafonii.
Do prób lutowania wytypowano następujące luty
miękkie o średnicy 2 mm [3]:
– S-Sn60Pb40 o temperaturze topnienia 183÷190oC,
– S-Sn99Cu1 o temperaturze topnienia 230÷240oC,
– S-Sn99Cu3 o temperaturze topnienia 230÷250oC.

Próbki ze stali austenitycznej przed lutowaniem
były odtłuszczone i po pokryciu topnikiem pobielone cienką warstwą lutu. Temperatura grotu, mierzona po pobieleniu każdych pięciu próbek, wynosiła dla
lutu S-Sn60Pb40 250÷270oC, a dla pozostałych lutów
300÷320oC.Próbek z ołowiu nie pobielano lutem.
Próbki składano na zakładkę o długości 5 mm
(rys. 2), ogrzewano grotem o temperaturze jak przy pobielaniu i lekko dociskano dodając lut. Nie ustalano stałej szczeliny złączy lutowanych.
Do badań szczelności połączeń stali z ołowiem wykonano również złącza bez wstępnego pobielania stali kwasoodpornej celem zachowania warunków lutowania zbliżonych do warunków produkcyjnych.

Badania penetracyjne
Celem badań było sprawdzenie szczelności wykonanych połączeń. Próbki zostały z jednej strony pokryte penetrantem MR68, a z drugiej – wywoływaczem MR 70.
Przeprowadzone badania po 30 min nie wykazały nieszczelności badanych złączy wykonywanych
w obu technologiach (z pobielaniem i bez). Na rysunku
4 przedstawiono przykład złącza od strony wywoływacza po wykonanym badaniu penetracyjnym.

Rys. 2. Wymiary złączy lutowanych użytych do badań
Fig. 2. Dimensions of soldered joints used in tests

Rys. 4. Widok złącza po przeprowadzonym badaniu penetracyjnym
Fig. 4. View of the joint after penetration test

Technologia lutowania

Próba ścinania złączy lutowanych

Złącza do badań lutowano kolbą lutowniczą przedstawioną na rysunku 3, w której miedziany grot o średnicy 20 mm ogrzewany był płomieniem propan–butan–
-powietrze. Temperaturę grota kolby lutowniczej kontrolowano przy użyciu miernika HC-3500T MULTIMETR wyposażonego w dotykową termoparę.

Próby ścinania przez rozciąganie złączy lutowanych przeprowadzono na maszynie wytrzymałościowej
INSTRON 3369 w zakresie obciążenia 50 kN. Prędkość przesuwu belki wynosiła 5 mm/min.
Podczas próby rejestrowano siłę rozciągającą, a
także dla celów orientacyjnych wydłużenie złączy. Przykładowe wykresy rozciągania złączy typu stal-stal pokazano na rysunku 5, a złączy stal-ołów na rysunku 6.
Widoczne na rysunku 5 różnice siły niszczącej złącza, które lutowano tym samym lutem, wynikają z różnej długości zakładki. Szacunkowe średnie wydłużenie jednorodnych złączy ze stali austenitycznej lutowanych lutem S-Sn60Pb40 wynosiło 0,2 mm i wynikało z odkształcenia się lutowiny. W połączeniach lutowanych stal austeniczna–ołów nie było możliwości wyznaczenia wytrzymałości na ścinanie, gdyż nawet przy

Rys. 3. Kolba lutownicza Standard użyta do prób lutowania [4]
Fig. 3. Soldering-iron Standard used for soldering test [4]

Przegląd spawalnictwa 9/2010

55

najkrótszych zakładkach pęknięcie pojawiało się w ołowiu, co zaobserwowano na przykładzie zmian siły rozciągającej (rys. 6).
Wyznaczoną wytrzymałość złączy lutowanych typu
stal-stal przedstawiono w tablicy I. Największą wytrzymałość na ścinanie, wynoszącą 43,7 MPa, wykazały
złącza lutowane przy użyciu lutu S-Sn60Pb40. Wytrzymałość złączy lutowanych lutami bezołowiowymi była
mniejsza o 60%. Próba odrywania i badania metalograficzne wykazały, że obniżona wytrzymałość tych złączy
jest spowodowana większą ilością pustek lutowniczych.

Rys. 5. Wykres ścinania złączy wykonanych ze stali austenitycznej
lutem S-Sn60Pb40
Fig. 5. Graph of shear test of joints made of austenitic stainless steel soldered with S-Sn60Pb40 solder

Rys. 6. Wykres ścinania złączy wykonanych ze stali austenitycznej
kwasoodpornej z ołowiem lutem S-Sn97Cu3
Fig. 6. Graph of shear test joints made of austenitic stainless steel
and lead soldered with S-Sn97Cu3 solder

Próba zginania
i odrywania złączy lutowanych
Próbę zginania wykonano na maszynie wytrzymałościowej Louis Schopper, stosując trzpień o średnicy
20 mm i odległość między podporami 23 mm. Miarą
próby był maksymalny kąt gięcia, przy którym próbka
ulegała pęknięciu. Wyniki próby zginania przedstawiono na rysunku 7.
Jak widać z przedstawionych na rysunku 7 wyników,
największy kąt gięcia, wynoszący 131o, osiągnęły złącza lutowane przy użyciu lutu S-Sn97Cu3. Natomiast
kąt gięcia dla złączy lutowanych lutem S-Sn60Pb40,
które miały największą wytrzymałość na ścinanie, wynosił 108o.
Złącza lutowane stali austenitycznej z ołowiem
nie ulegały zniszczeniu nawet przy doginaniu próbek
do styku ramion. Przykładowy wygląd tych próbek po
zginaniu pokazano na rysunku 8.
Z uwagi na to, że próbki podczas zginania nie ulegały zniszczeniu, w celu wykonano oceny jakości lutowin technologiczną próbę odrywania. Wygląd powierzchni przełomu złączy lutowanych po próbie odrywania przedstawiono na rysunku 9.
Z obserwacji powierzchni złomów złączy lutowanych (rys. 9) wynika, że ilość pustek w lutowinie jest
większa dla złączy lutowanych lutami bezołowiowymi.

Rys. 7. Wartości kąta gięcia złączy lutowanych ze stali austenitycznej kwasoodporna
Fig. 7. The angle of bending of soldered joints of austenitic stainless
steel

Tablica I. Wyniki wytrzymałości na ścinanie złączy lutowanych ze stali austenitycznej kwasoodpornej
Table I. Results of shear strength of soldered joints of stainless steel
Rodzaj lutu

S-Sn60Pb40

S-Sn99Cu1

S-Sn97Cu3
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Długość zakładki
s, mm

Szerokość próbki
b, mm

Powierzchnia lutowiny
Alut, mm2

Siła niszcząca
Ft, N

Wytrzymałość
na ścinanie, Rt, MPa

4,0
5,5
6,0
6,6
6,6
7,0
5,5
5,8
7,8

20,0
20,0
19,8
20,4
20,8
20,0
20,5
20,0
22,0

80,00
110,00
118,80
134,64
137,28
140,00
112,75
116,00
171,60

3320
4660
5610
2270
2370
2710
2220
1540
3310

41,40
42,36
47,21
16,90
17,30
19,40
19,51
13,28
19,30
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Rt śr MPa

43,7

17,8

17,3

Rys. 8. Wygląd złączy lutowanych po próbie zginania: a – złącza
stal-stal, b – złącza stal-ołów
Fig. 8. Shape of the soldered joints after bending test: a – stainless
steel joints, b – steel-lead joints

Rys. 10. Makrostruktury złączy lutowanych ze stali austenitycznej:
a – lutem S-Sn60Pb40, b – lutem S-Sn97Cu3; I, II – stal austenityczna kwasoodporna, III–lutowina, 1÷6 – niezgodności
Fig. 10. Macrostructure of soldered joints of austenitic stainless
steel: a – soldered with S-Sn60Pb40, b – soldered with S-Sn97Cu3;
I, II – austenitic stainless steel, III – solder, 1÷6 – imperfections

Rys. 9. Wygląd powierzchni złomu próbek po próbie odrywania: a – złącze
lutowane lutem S-Sn60Pb40, b – złącze lutowane lutem S-Sn97Cu3
Fig. 9. View of fracture surface of samples after detachment test:
a – joint soldered with S-Sn 60Pb40 solder, b – joint soldered with
S-Sn97Cu3 solder

Badania makroskopowe
Badania makroskopowe złączy lutowanych wykonano na zgładach metalograficznych nietrawionych.
Obserwacji makrostruktur złączy dokonano za pomocą
mikroskopu metalograficznego Neophot-32, stosując
powiększenie 50x. Zdjęcia makrostruktur wykonano
przy użyciu kamery cyfrowej przy powiększeniu 50x.
Przykładowe makrostruktury złączy stal-stal przedstawiono na rysunku 10, a złączy stal-ołów na rysunku 11.
Z obserwacji makrozgładów złączy stal-stal lutowanych lutem S-Sn60Pb40 (rys. 10a) wynika, że główne
niezgodności w lutowinie to pustki gazowe o wymiarach 0,07; 0,17 i 0,7 mm. Szczelina lutownicza o sze-

Wnioski
W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że:
– Wszystkie złącza stal-stal oraz stal-ołów lutowane badanymi lutami są szczelne.
– Największą wytrzymałość na ścinanie, wynoszącą 47,3 MPa, wykazały złącza ze stali austenitycznej, lutowane przy uzyciu lutu S-Sn60Pb40.
– Wytrzymałość złączy stal-stal lutowanych lutami bezołowiowymi S-Sn99Cu1 i S-Sn97Cu3 była niższa o
60% od złączy lutowanych przy użyciu lutu z ołowiem.
– Wytrzymałość na ścinanie złączy stal-ołów była

Rys. 11. Makrostruktury złączy lutowanych stali austenitycznej z ołowiem: a – lutem S-Sn60Pb40, b – lutem S-Sn97Cu3; I – stal austenityczna, II – ołów, III – lutowina, 1÷5 – niezgodności
Fig. 11. Macrostructure of soldered joints of austenitic steel with lead:
a – soldered with S-Sn60Pb40, b – soldered with S-Sn97Cu3. I – austenitic stainless steel, II – lead, III – solder, 1÷5 – imperfections

rokości 0,41 mm jest równomiernie wypełniona na całej długości zakładki. W przypadku złączy lutowanych
lutem S-Sn97Cu3 (rys. 10b) ilość pustek jest większa
i o większych rozmiarach. Złącza lutowane typu stal-ołów lutem S-Sn60Pb40 mają lepszą jakość (rys. 11a)
od złączy lutowanych lutem S-Sn97Cu3 (rys. 11b).
dla wszystkich lutów większa niż wytrzymałość ołowiu na rozciąganie.
– Kąt gięcia dla złączy stal-stal mieścił się w przedziale 108÷132o dla badanych lutów, a złącza stal-ołów
nie ulegały zniszczeniu nawet przy doginaniu próbek do styku ramion.
– Badania makroskopowe wykazały, że lepszej jakości są złącza lutowane przy użyciu lutu S-Sn60Pb40
niż przy użyciu lutów bezołowiowych
– Dobrany topnik do lutowania połączeń stal-stal oraz stal-ołów zapewnia dobrą zwilżalność powierzchni lutowanych, a jego pozostałości nie powodują korozji złączy.
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Lutowność w lutowaniu twardym
– definicje i przykłady jej badania
Brazeability – the definitions and examples
of its investigation
Streszczenie

Abstract

W artykule opisano czynniki wpływające na lutowność
materiałów w lutowaniu twardym. przeprowadzono analiza definicji lutowności na podstawie dokumentów Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa (IIW), norm międzynarodowych, europejskich, krajowych oraz literatury specjalistycznej oraz przedstawiono metody i przykłady badania lutowności.

Article confains factors effecting the brazeability of materials. Results of analysis of brazeability definitions on the
basis of International Institute of Welding (IIW) documents,
international, european and national standards and technical publications and are presented methods and examples of brazeability investigation.

Wstęp
Mechanizm tworzenia połączeń w wyniku lutowania jako specyficznej metody łączenia, w której stopieniu ulega spoiwo, a elementy łączone zostają w stanie
stałym, oparty jest na zjawiskach fizykochemicznych
takich jak: redukcja chemiczna lub dysocjacja termiczna tlenków (na powierzchniach materiałów łączonych
i spoiwa), topienie (spoiwa), zjawiska związane z teorią
kapilarności (zwilżanie, rozpływność, wnikanie kapilarne ciekłego spoiwa), dyfuzja i rozpuszczanie oraz krystalizacja (lutowiny). W lutowaniu spoiwem jest lut, który po wykonaniu złącza nazywany jest lutowiną.
W pierwszej kolejności dla prawidłowego oddziaływania stopionego spoiwa z powierzchnią materiału łączonego musi zaistnieć bezpośredni kontakt tych faz,
a ich atomy w strefie przyległej do powierzchni oddziaływania powinny mieć odpowiednio wysoką energię aktywacji. W praktyce osiągane jest to przez odtlenienie powierzchni łączonych i spoiwa w wyniku chemicznego działania topników lub kontrolowanych atmosfer gazowych oraz przez nagrzanie elementów łączonych i spoiwa do wymaganej temperatury lutowania, wyższej od temperatury topnienia spoiwa, lecz niższej od temperatury topnienia materiałów łączonych.
Stopione spoiwo zgodnie z prawami teorii kapilarności
Dr inż. Andrzej Winiowski – Instytut Spawalnictwa, Gliwice.
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zwilża w tych warunkach łączone materiały, rozpływa
się po ich powierzchniach i wypełnia szczelinę lutowniczą (szczelinę kapilarną) złącza. Zjawiskom kapilarnym
w procesach lutowania towarzyszą zwykle zjawiska dyfuzji i rozpuszczania się składników spoiwa i materiałów
łączonych, nazywane często roztwarzaniem lub migracją składników, z uwagi na trudne w praktyce ich rozgraniczenie. Mechanizm zjawisk dyfuzyjnych w zależności
od rodzaju oraz właściwości fizykochemicznych lutowanych materiałów i spoiwa, a także warunków metalurgiczno-technologicznych procesu lutowania wyjaśniają ogólnie przyjęte mikroskopowe teorie dyfuzji. Fizykalne podstawy transportu masy składników lutu i materiału łączonego mogą być opisane przy wykorzystaniu
praw Fick’a i ich szczegółowych rozwiązań, natomiast
kinetykę towarzyszących dyfuzji procesów rozpuszczania składników materiału lutowanego w ciekłym spoiwie
można w przybliżeniu opisać równaniem Nernsta-Šukariewa i jego szczegółowymi rozwiązaniami [1, 3÷9].
Końcowy etap powstawania połączenia lutowanego to krystalizacja lutowiny, a więc części połączenia
lutowanego, utworzonej przez powstałe ze stopionego spoiwa stopiwo lutownicze wraz ze strefami dyfuzyjnymi [7÷9].
Szczególną cechę materiałów lutowanych, czy bardziej precyzyjnie mówiąc – cechę lutowanego układu materiałowo-konstrukcyjnego (złącza lub konstrukcji lutowanej), rozumianą jako zdolność do lutowania,
stanowi lutowność. W przypadku lutowania miękkiego, zwłaszcza w elektronice, definicje lutowności materiałów (układów materiałowych) i metody jej badania

są związane ściśle z przebiegiem i kinetyką zjawisk kapilarnych w układzie fazowym materiał lutowany–lut
[1, 2]. Tak definiowana jest także lutowność w dokumencie MIS nr I-789-85/OE. W przypadku lutowania twardego, gdy występuje większa różnorodność postaci konstrukcyjnych łączonych elementów oraz wyższe, często
zróżnicowane wymagania techniczne i eksploatacyjne
dla połączeń, takie postępowanie jest niewystarczające.
Należy podkreślić, że pełne zdefiniowanie lutowności, podobnie jak i spawalności oraz zgrzewalności, stwarza wiele trudności i prowadzi często do błędnych określeń. Poniżej przedstawiono analizę najczęściej spotykanych definicji lutowności w zakresie lutowania twardego oraz sposoby i praktyczne przykłady
jej badania na podstawie własnych doświadczeń wypracowanych w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach.

Definicje lutowności
W literaturze specjalistycznej można napotkać dwa
sposoby definiowania lutowności w zakresie lutowania
twardego.
Pierwszy sposób definiowania lutowności, odnoszący się do lutowanego układu materiałowo-konstrukcyjnego, a więc złącza lub konstrukcji lutowanej (np. wykonywanej w jednej operacji łączenia) przedstawiono
w dokumencie Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa (IIW) nr I-648-79/OE, w normie DIN 8514, a także w pracy [7]. Lutowność została określona jako „zespół właściwości konstrukcji lutowanej (złącza), umożliwiający jej utworzenie za pomocą lutowania w sposób
zapewniający uzyskanie wymaganych właściwości”.
Tak zdefiniowaną lutowność dzieli się na: materiałową,
technologiczną i konstrukcyjną. Lutowność materiałowa, uwzględniająca fizyczne i chemiczne właściwości
materiałów łączonych oraz modyfikację tych właściwości po lutowaniu, określa w zasadzie przydatność tych
materiałów do lutowania (dotyczą jej definicje i klasyfikacje przedstawione na początku rozdziału). Wykazuje ona ścisłe powiązanie z technologią i techniką lutowania oraz w mniejszym stopniu z rodzajem konstrukcji złączy. Lutowność technologiczna, zależna od technologii i techniki lutowania, określa praktycznie możliwość wykonania konstrukcji lutowanej (czy też złącza)
w danych warunkach procesu lutowania. Jest ona ściśle powiązana z konstrukcją złączy, w mniejszym stopniu z ich cechami materiałowymi. Na lutowność technologiczną wywierają bowiem znaczący wpływ cechy
konstrukcyjne elementów łączonych, geometria złączy,
stan powierzchni łączonych, warunki i parametry technologiczne lutowania, rodzaj i postać materiałów dodatkowych. Lutowność konstrukcyjna, związana z projektowaniem konstrukcji lutowanych i złączy, określa stopień ich niezawodności w przewidywanym zastosowaniu. Wpływają na nią cechy konstrukcyjne złączy oraz
stan ich obciążeń (naprężeń), wynikający z warunków
pracy. Zależy ona zarówno od cech materiałowych łączonych elementów, jak i technologii lutowania.

Taka definicja lutowności uwzględnia kompleksowo
wszystkie właściwości materiału łączonego (materiałów łączonych), konstrukcję złącza oraz warunki technologiczne lutowania jako metody łączenia, zapewniającej niezawodność określonego układu materiałowo-konstrukcyjnego w przewidywanym zastosowaniu.
W inny, oryginalny sposób definiuje lutowność Pietrunin, rozpatrując ją z dwóch punktów widzenia, tj. fizykochemii procesu (zdolności materiału lutowanego do
oddziaływania z ciekłym lutem i utworzenia połączenia)
i technologii (sposobu zachowania się materiału lutowanego i lutu w warunkach technologicznych procesu) [9].
Szczegółowo zdefiniowana jest lutowność w normie rosyjskiej GOST 17325 – jako „względna, technologiczna charakterystyka lutowanych materiałów, oceniająca możliwość utworzenia z nich, przy zastosowaniu
wybranych technologii i materiałów dodatkowych, połączeń lutowanych o spodziewanych właściwościach”.
Podobne uwarunkowania podkreślają również krajowe definicje lutowności (opracowane przy współudziale autora tej publikacji), przedstawione w nieaktualnej już normie PN-81/M-69004 i w Spawalniczym
Słowniku Terminologicznym opracowanym w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach [10]. Lutowność wg
tych publikacji to „podatność materiału do utworzenia
w określonych warunkach technologiczno-metalurgicznych złącza lutowanego o wymaganej użyteczności”. Należy wyjaśnić, że w definicji tej przyjęto, że
technologia („warunki technologiczne”) jako wiedza
o wykonywaniu połączeń lutowanych obejmuje również ich konstrukcję, a „warunki metalurgiczne” procesu określają jego charakter metalurgiczny – lutowanie
topnikowe, beztopnikowe, dyfuzyjne itp.
Drugi, odmienny sposób definiowania lutowności to przedstawianie jej jako cechy wyłącznie materiałowej, określającej podatność materiału do łączenia za pomocą lutowania twardego z jednoczesną klasyfikacją tej podatności. Przykładowo w pracy [11] autorzy uznają „dobrą lutowność” materiału wtedy, gdy
materiał można lutować wieloma metodami i spoiwami
o różnej topliwości, a sam proces nie wpływa na zmianę jego właściwości (np. stale niestopowe, nierdzewne – austenityczne, miedź). Podczas gdy proces lutowania materiału wymaga większej uwagi lub specyficznego podejścia technologicznego, materiał
wykazuje „lutowność satysfakcjonującą” (np. tytan
i jego stopy), a w przypadku trudnej zwilżalności przez
luty i ograniczonej liczby możliwych do zastosowania
metod lutowania „lutowność ograniczoną” (np. magnez,
metale wysokotopliwe). „Słaba lutowność” występuje
wtedy, gdy zwilżalność materiału przez luty jest słaba,
a proces lutowania wymaga dodatkowych zabiegów
technologicznych (np. węglik krzemu, diament).
Odmienną klasyfikację lutowności (łatwości lutowania) przedstawiono w publikacjach [4] i [12], dzieląc materiały na 3 grupy:
– pierwszą, obejmującą materiały o dobrej lutowności, które można lutować uniwersalnymi materiałami dodatkowymi, stosując standardowe metody
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lutowania (miedź, nikiel, żelazo, stale, kobalt, metale szlachetne i ich stopy, żeliwo, węgliki wolframu);
– drugą, obejmującą materiały o umiarkowanej lutowności, które wymagają stosowania specjalistycznych materiałów dodatkowych, lecz można je lutować standardowymi metodami (aluminium, chrom,
metale wysokotopliwe i ich stopy);
– trzecią, obejmującą materiały o trudnej lutowności,
które można lutować, stosując tylko specjalistyczne
materiały dodatkowe i techniki lutowania (metale reaktywne i ich stopy, ceramika, materiały węglowe, szkła).
Ten ogólnikowy sposób definiowania i jednocześnie
klasyfikowania lutowności, ograniczony do uwzględniania tylko cech materiałowych łączonych elementów, jest
jednak mało precyzyjny i ma charakter zbyt uznaniowy.

Badania lutowności
Zgodnie z przedstawionymi definicjami do oceny lutowności materiału, a w zasadzie określonego układu
materiałowo-konstrukcyjnego (a więc złącza lub konstrukcji lutowanej), przy założonych warunkach metalurgicznych, technologicznych i konstrukcyjnych, obejmujących: sposób przygotowania złączy, ich konstrukcję i wymiary (w tym również wielkość szczeliny lutowniczej), rodzaj i postać materiałów dodatkowych (lutu,
topnika lub atmosfery) oraz metodę, warunki i parametry nagrzewania, wymagany jest dobór odpowiednich
badań. Dobór ten powinien być dokonany na podstawie wymagań technicznych dla konstrukcji lutowanej
lub połączeń, wynikających z ich przeznaczenia.
W praktyce badania te można podzielić na:
– ocenę właściwości lutowniczych spoiwa w badanym układzie fazowym: materiał łączony – spoiwo
– topnik lub atmosfera, przy zachowaniu założonych warunków i parametrów technologicznych;
– sprawdzenie zgodności właściwości połączeń
próbnych z wymaganymi ich właściwościami eksploatacyjnymi.
Pierwsza grupa badań to w zasadzie badania właściwości powierzchniowych i kapilarnych spoiwa, takie jak: zwilżalność oraz zdolność wypełniania kapilarnych szczelin lutowniczych. Obecnie brak jest norm na
poziomie międzynarodowym i europejskim obejmujących badania zwilżalności w procesach lutowania twardego. Metodykę tę, opartą najczęściej na próbach rozpływności, można napotkać w publikacjach, poradnikach z zakresu lutowania i w niektórych dawnych normach narodowych. Zalecane jest również w niektórych przypadkach zastosowanie do tego celu, podobnie jak przy lutowaniu miękkim, metody meniskograficznej obejmującej pomiar siły i czasu zwilżenia na specjalistycznym stanowisku [13]. Ocenę zdolności wypełniania kapilarnych szczelin lutowniczych w próbkach płaskich i okrągłych ze zmienną szczeliną można ustalić na podstawie wciąż aktualnych krajowych norm:
PN-89/M-69791 (badania wpływania lutu w szczelinę pionową próbki płaskiej) i PN-89/M-69792 (badania

60

Przegląd spawalnictwa 9/2010

wpływania lutu w szczelinę pionową próbki cylindrycznej). Badania zwilżalności i wnikania lutu w szczeliny
złączy można również zastąpić technologicznymi próbami lutowania modelowych lub produkcyjnych złączy czy
też konstrukcji w konkretnych przypadkach zastosowań.
Druga grupa badań, dotycząca właściwości złączy,
może obejmować w zależności od wymagań eksploatacyjnych stawianych połączeniom: określenie doraźnej lub czasowej wytrzymałości na rozciąganie lub ścinanie w temperaturze pokojowej oraz w temperaturach
obniżonych lub podwyższonych, wytrzymałości udarowej połączeń, szczelności (próżnioszczelności), przewodności cieplnej i elektrycznej, odporności na korozję (atmosferyczną, chemiczną, gazową), określonych
właściwości strukturalnych, np. jednorodności struktury, braku kruchych faz międzymetalicznych itp. Metodykę większości tych badań można znaleźć w normach: PN-EN 12797:2002 (badania niszczące złączy
lutowanych na twardo) i PN-EN 12799:2003 (badania
nieniszczące złączy lutowanych na twardo).

Przykłady badania lutowności
wybranych konstrukcyjnych
układów materiałowych
Przedstawiono, na podstawie doświadczeń własnych (prace badawczo-rozwojowe Instytutu Spawalnictwa), zestawy proponowanych badań lutowności
dla wybranych układów materiałowo-konstrukcyjnych
poddawanych lutowaniu twardemu.
Lutowanie indukcyjne płytek ze stali narzędziowej
– szybkotnącej (HS6-5-2 wg PN ISO 4957) z korpusami
noży ze stali konstrukcyjnej (C45 wg PN-EN10083) [14]
Warunki technologiczne: lutowanie indukcyjne połączone z hartowaniem płytki ze stali szybkotnącej
z temperatury 1200°C, odpuszczanie po lutowaniu
(550°C/2x1 h); spoiwo: B-Cu71,5Ni(Mn) – 1180/1230
(CuNi28Mn0,5 – temp. topn. 1180÷1230°C), topnik boranowo-boraksowy (rys. 1).

Rys. 1. Lutowanie indukcyjne (dwa typy wzbudników) płytek ze stali
narzędziowej – szybkotnącej (HS6-5-2 wg PN ISO 4957) z korpusami noży ze stali konstrukcyjnej (C45 wg PN-EN10083)
Fig. 1. Induction brazing (two types of coils) of high speed tool steel
plates (HS6-5-2 acc. to PN ISO 4957) with body of non-alloyed steel
(C45 acc. to PN-EN10083)

Wymagania: połączenie lutowane z obróbką cieplną (hartowaniem z temperatury 1200°C) z lutowaniem,
dobra jakość połączeń, wytrzymałość na ścinanie min.
200 MPa, twardość płytki ze stali szybkotnącej 64 HRC.
Badania lutowności: próby technologiczne lutowania i obróbki cieplnej, badania wizualne i metalograficzne jakości złączy, pomiary twardości płytek ze stali narzędziowej – szybkotnącej po lutowaniu i obróbce cieplnej, próby ścinania złączy w specjalnym oprzyrządowaniu.
Lutowanie dyfuzyjne miedziano-srebrnych ślizgów
elektrycznych do zgrzewarek liniowych [15] (rys. 2)
Warunki technologiczne: lutowanie indukcyjne półfabrykatów w postaci pierścieni srebrnych wciskowo połączonych z pierścieniami miedzianymi (lutowanie dyfuzyjne bez dodatku lutu) w komorze z niską próżnią, temperatura lutowania: 800°C, czas wytrzymania: 10 s.
Wymagania: dobra jakość złączy, wysoka przewodność elektryczna złączy.
Badania lutowności: próby technologiczne lutowania, badania wizualne, rentgenograficzne i metalograficzne jakości połączeń, pomiary przewodności
względnej złączy.

Rys. 2. Miedziano-srebrny segment ślizgu elektrycznego do
zgrzewarki liniowej
Fig. 2. Copper-silver part of
electrical slider for seam welder

Lutowanie indukcyjne słupkowych spieków
narzędziowych (B45 wg PN-88/H-89500)
do stalowych (41Cr4 lub wg PN-EN10083/1/A1)
korpusów noży obrotowych do kombajnów
górniczych [17]
Warunki technologiczne: lutowanie indukcyjne,
spoiwo B-Cu64ZnNiMn – 890/930 (LMN3M – CuZn30Ni4Mn2, temperatura topnienia 890÷930°C), topnik
boranowo-boraksowy.
Wymagania: dobra jakość złączy (90% wypełnienia szczeliny złącza), wytrzymałość złączy min.
200 MPa i twardość powierzchni korpusów po lutowaniu ok. 40 HRC.
Badania lutowności: próby technologiczne lutowania, badania wizualne i metalograficzne jakości złączy, pomiary twardości powierzchni korpusu po lutowaniu, próby ścinania złączy w specjalnym oprzyrządowaniu (rys. 4).

Rys. 4. Makrostruktura połączenia lutowanego obrotowego noża górniczego o średnicy
54 mm
Fig. 4. Brazed joint macrostructure of 54 mm dia. coal rotary
cutter

Lutowanie płomieniowe z użyciem topnika lotnego
freonowych wymienników ciepła [16]

Lutowanie piecowe w próżni stali nierdzewnej z tytanem (elementy walcowe łączone doczołowo) [18]

Warunki technologiczne: lutowanie z użyciem palnika tlenowo-acetylenowego z czteropłomieniową nasadką i podłączonym dozownikiem topnika lotnego,
złącza miedziane rurowekielichowe, spoiwo srebrne
B-Ag44CuZn-690/730 (AG 203 wg PN-EN 1044), topnik lotny LOTOP.
Wymagania: dobra jakość złączy, wysoka szczelność przewodów wymienników.
Badania: próby technologiczne lutowania, badania
wizualne i metalograficzne jakości połączeń (rys. 3),
pomiary szczelności polutowanych wymienników metodą gazu znaczonego.

Warunki technologiczne: lutowanie w próżni
min. 10 -3 mbar, temperatura 860÷900°C, czas wytrzymania 10÷15 min, spoiwo B-Ag72Cu-780 (AG 401
wg PN-EN 1044).
Wymagania: dobra jakość złączy, wytrzymałość
min. 150 MPa.
Badana lutowności: próby rozpływności spoiwa
na tytanie i stali nierdzewnej, próby lutowania złączy,
badania wizualne i metalograficzne jakości złączy, badanie wytrzymałości złączy na ścinanie (rys. 5).

Rys. 3. Makrostruktura złącza
lutowanego w miedzianym wymienniku ciepła
Fig. 3. Brazed joint macrostructure in copper heat exchanger

Rys. 5. Mikrostruktura połączenia stali nierdzewnej (dół) z tytanem (góra) lutowanego spoiwem B-Ag72Cu-780 (SEM)
Fig. 5. Microstructure of stainless steel (up) and titanium (down) joint brazed with
B-Ag72Cu-780 braze alloy (SEM)
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Wnioski
Lutowność definiowana jako „zespół właściwości konstrukcji lutowanej (złącza), umożliwiający jej utworzenie za pomocą lutowania w sposób zapewniający uzyskanie wymaganych właściwości”, jest pojęciem złożonym. Uwzględnia
ono kompleksowo cechy materiałowe, technologiczne i konstrukcyjne łączonego układu materiałowo-konstrukcyjnego, warunki technologiczne lutowania, a także właściwości eksploatacyjne lutowanej konstrukcji, czy też złączy w przewi-

dywanym zastosowaniu. Określenie tak zdefiniowanej lutowności w konkretnych przypadkach lutowania twardego wymaga przeprowadzenia różnorodnych badań, obejmujących ocenę właściwości lutowniczych spoiwa w badanym układzie fazowym materiał łączony – spoiwo (lut) – topnik lub atmosfera, przy zachowaniu założonych warunków
i parametrów technologicznych oraz sprawdzenie
zgodności właściwości połączeń próbnych z wymaganymi ich właściwościami eksploatacyjnymi.

Literatura
[1]
[2]

Vianco P. : Soldering Handbook. Wyd. 3, AWS, Miami 1999.
Sankowski D., Bąkała M., Albrecht A., Koszmider T., Wojciechowski R., Rylski A.: Metodologia automatycznego pomiaru dynamicznych własności powierzchni – lutowności oraz
-zwilżalności. Inżynieria Materiałowa, 5/2008.
[3] Pr. zbiorowa: Brazing Handbook. Wyd. 5, AWS, Miami 2007.
[4] Schwartz M.: Brazing. Wyd. 2, ASM, Ohio 2003.
[5] Praca zbiorowa: Spravočnik po pajkie. Mašinostrojenie,
Moskva 2003.
[6] Müller W., Müller J.U.: Löttechnik. Leitfaden für die Praxis.
DVS Düseldorf, 1995.
[7] Laško N.F., Laško S.W: Pajka metallov. Mašinostrojenie, Moskva 1984.
[8] Praca zbiorowa: Poradnik Inżyniera. Spawalnictwo. T. 2,
rozdz.12, WNT, Warszawa 2005.
[9] Pietrunin I.E., Markova I.J., Jekatova A.S.: Metallowiedenie
pajki. Metallurgia, Moskva 1976.
[10] Spawalniczy Słownik Terminologiczny. Wytyczne nr
W-90/IS-45 Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.
[11] Shapiro A.E., Sekulic D.P.: A new approach to quantitative
evaluation of design for brazed structures. Welding Journal
v. 87, 1/2008.

[12] Principles of brazing technology. BrazeTec Gmbh HanauWolfgang.
[13] Sankowski D., Senkara J., Łobodziński W.: Metoda i model automatycznego testera pomiaru lutowności lutów twardych dla zastosowań przemysłowych. Projekt badawczy KBN
nr 4 T10C 040 22, 2004.
[14] Winiowski A., Różański M., Szopa S.: Lutowanie twarde nakładek ze stali szybkotnącej do korpusów narzędzi. Praca badawcza Instytutu Spawalnictwa nr Ac-123.2/ST-235.2/06.
[15] Kuzio T., Winiowski A.: Lutowanie ślizgów elektrycznych
do zgrzewarki liniowej. Orzeczenie Instytutu Spawalnictwa
nr NN/106/74.
[16] Kuzio T., Winiowski A.: Twarde lutowanie topnikiem lotnym
miedzianych złączy rurowych we freonowych wymiennikach
ciepła. Praca badawcza Instytutu Spawalnictwa nr Cc-22/75.
[17] Winiowski A., Różański M.: Lutowanie indukcyjne noży obrotowych do kombajnów górniczych. Orzeczenie Instytutu Spawalnictwa nr ZT/236/07.
[18] Winiowski i inni: Wpływ warunków i parametrów lutowania twardego stali nierdzewnej z tytanem na powstawanie
i rozrost kruchych wydzieleń fazowych i własności połączeń.
Projekt badawczy MEiN nr 3 T08C 037 77, 2006.

Zapowiedzi wydawnicze
Niniejsze artykuły zostaną opublikowane w jednym z kolejnych numerów Przeglądu Spawalnictwa oraz wygłoszone na 3. Międzynarodowej
Konferencji Naukowo-Technicznej Postęp w technologiach lutowania.
Zbigniew Mirski, Tomasz Piwowarczyk

Analiza aktualnego stanu rozwoju technologii lutowania w Polsce
Przedstawiono ocenę aktualnego stanu oraz kierunku rozwoju technologii lutowania w Polsce. Analiza została oparta na zebranych opiniach krajowych przedstawicieli ośrodków naukowo-badawczych oraz firm zajmujących się lutowaniem oraz produkcją urządzeń i materiałów lutowniczych.
Przygotowano odpowiednie kwestionariusze analizujące rynek lutowania, rozesłano je do wybranych firm oraz ośrodków, a następnie przeanalizowano otrzymane wyniki i zestawiono je na wykresach. Pozwoliło to na uzyskanie szczegółowych informacji dotyczących stosowanych metod lutowania, problemów związanych z technologiami lutowania, zapotrzebowania rynku na lutowanie oraz na badania dotyczące tej technologii.
Przedstawiono czynniki wpływające na wybór lutowania, jako głównej technologii łączenia, a także zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę.
T. Babul, J. Jakubowski, S. Kowalsk, J. Senkara

Wybrane aspekty lutowania próżniowego uszczelnień ulowych w silnikach lotniczych
Lutowanie próżniowe pierścieni uszczelniających o strukturze plastra miodu do korpusów turbin silników lotniczych jest złożoną operacją technologiczną. W referacie przedstawiono wpływ wstępnego zgrzewania pozycjonującego pierścień na wypełnienie lutem jego poszczególnych
komórek, a także oddziaływanie lutu BNi2 z podłożem z Incosil 738. Wykazano, iż precyzyjny dobór parametrów procesu warunkuje uzyskanie poprawnego złącza, spełniającego wysokie wymagania stawiane konstrukcjom lotniczym.
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SURDAT 2 – baza danych właściwości
fizykochemicznych wybranych lutów
SURDAT 2 – database of physicochemical
properties of selected solders
Streszczenie

Abstract

Przedstawiono wyniki badań napięcia powierzchniowego metodą maksymalnego ciśnienia w pęcherzykach
gazowych oraz gęstości metodą dylatometryczną dla
czystych metali oraz układów dwu- i wieloskładnikowych.
Zostały one wykorzystane do stworzenia bazy danych
właściwości fizykochemicznych wybranych lutów bezołowiowych SURDAT 2. Baza danych oprócz gęstości, napięcia powierzchniowego oraz objętości molowej, zawierać będzie wykresy fazowe, wyniki badań meniskograficznych, eksperymentalne i modelowe wartości lepkości
oraz właściwości elektryczne i mechaniczne. Baza danych SURDAT 2 będzie bezpłatna i 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 2 database of physicochemical properties of selected led-free solders. The database besides density, surface tension and molar volume,
will be included phase diagrams, meniscographic studies,
experimental and modeled data of viscosity, and electrical and mechanical properties. SURDAT 2 database will
be free of charge and available on website www.imim.pl.

Wstęp
Podjęte w roku 1998 w Instytucie Metalurgii Inżynierii Materiałowej PAN badania właściwości fizycznych
stopów bezołowiowych, zamienników tradycyjnych lutów opartych na stopach eutektycznych Sn-Pb, pozwoliły w latach 1998-2007 opublikować elektroniczną
bazę SURDAT, udostępnioną nieodpłatnie na stronie
internetowej http://www.imim.pl (rys. 1) [1]. Ta pierwsza wersja SURDAT obejmowała wyniki pomiarów doświadczalnych napięcia powierzchniowego i gęstości
czystych metali, stopów dwuskładnikowych oraz wybranych stopów wieloskładnikowych, głównie na osnowie eutektyk Sn-Ag i Sn-Ag-Cu z dodatkami In, Bi, Sb.
Ponadto podjęto współpracę z Tohoku University z Japonii, w zakresie modelowania krzepnięcia i obliczania wykresów fazowych oraz wpływu modyfikatorów na
właściwości zwilżające nowych lutów (Sn-Ag-Cu-Bi).
Mgr inż. Adam Dębski, prof. dr hab. inż. Zbigniew
Moser, doc. dr hab. inż. Władysław Gąsior – Instytut
Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN.

Prezentowane w bazie SURDAT wyniki badań uzyskano podczas realizacji programu COST 531 oraz
sieci ELFNET, w której uczestniczyli członkowie Associated Phase Diagram and Thermodynamics Committee, a od roku 2002, także w wyniku realizacji programów badawczych, projektów i sieci we współpracy
z instytutami przemysłowymi, takimi jak Instytut Telei Radiotechniczny (ITR) z Warszawy i Instytut Metali
Nieżelaznych z Gliwic. Od roku 2007 badania są kontynuowane w ramach projektu badawczego na lata
2007-2010, którego celem jest przygotowanie nowej
wersji (SURDAT 2) po włączeniu wyników badań meniskograficznych z wcześniejszych badań z krajowymi
instytutami przemysłowymi. Interesującym elementem
jest prezentacja kątów zwilżania obliczanych z pomiarów meniskograficznych i uzyskanych metodą leżącej
kropli oraz włączenie lepkości czystych metali i stopów. Baza SURDAT 2 będzie także uzupełniana nowymi wynikami uzyskiwanymi w toku realizacji programu COST MP0602 – HISOLD – Advanced solder materials for high temperature applications oraz o badania zwilżalności stopów eutektycznych Sn-Zn z dodatkami Bi, Sb i Li.
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Baza danych SURDAT
W tablicy I przedstawiono metale i stopy poddane badaniom eksperymentalnym, które są zamieszczone w bazie, a na rysunku 2 schemat możliwości
bazy SURDAT.
Po wydaniu monografii w 2007 roku prace nad bazą
były kontynuowane w ramach projektu MSWN 4582/
BT08/2007/33 zatytułowanego „Rozwijanie bazy SURDAT o pomiary lepkości i ocenę zwilżalności Cu lutami
bezołowiowymi”. W badaniach lepkości zastosowana
została zmodyfikowana metoda kapilarna opracowana w IMIM PAN, a uzyskane z niej wyniki będą porównane z wynikami uzyskanymi nową techniką stosowaną na Uniwersytecie Alberta w Edmonton, w Kanadzie

pozwalającą w jednym pomiarze wyznaczać oprócz
lepkości także napięcie powierzchniowe i gęstość. Oddzielne prace będą dotyczyć obliczeń modelowych lepkości i weryfikacji z własnymi wynikami eksperymentalnymi, a także dostępnymi w literaturze [2]. SURDAT 2
będzie także zawierał dane dla nowych układów przedstawionych w tablicy II.
Nowa szata graficzna monografii i programu instalacyjnego bazy SURDAT 2 prezentowana jest na rysunku 3, a nowe właściwości fizykochemiczne oraz nowe
elementy składowe, których nie było w bazie SURDAT
zaznaczono na schemacie możliwości bazy SURDAT
przedstawionym na rysunku 4.
Na rysunkach 5÷8 przedstawiono sposób prezentacji
nowych właściwości fizykochemicznych.

Rys. 1. Baza danych SURDAT wydana jako monografia w roku 2007
wraz z programem instalacyjnym [1]
Fig. 1. Monograph of SURDAT database printed in 2007 together
with the installation program [1]

Rys. 3. Planowana wersja bazy danych SURDAT 2 – monografia
wraz z programem instalacyjnym
Fig. 3. Planned version of the SURDAT 2 database – monograph together with the installation program

Rys. 2. Schemat możliwości bazy SURDAT
Fig. 2. Operation scheme of the SURDAT database

Rys. 4. Schemat możliwości bazy SURDAT 2
Fig. 4. Operation scheme of the SURDAT 2 database

Tablica I. Ciekłe metale i stopy poddane badaniom eksperymentalnym
Table I. The investigated liquid metals and alloys
Układy
Układy trójUkłady czteroMetale
dwuskładnikowe
składnikowe
składnikowe

Tablica II. Nowe układy w bazie SURDAT 2
Table II. New systems in SURDAT 2 database

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

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

Układy dwuskładnikowe (11/18)
Ag–Au
Al–In
Al–Zn
Au–In
Bi–Cu
Bi–Zn
Cu–Ti
Ga–Sn
In–Zn

Ag–Cu
Al–Sn
Au–Cu
Au–Sn
Bi–In
Cu–In
Ga–In
In–Sb
Sn–Ti

Układy trójskładnikowe (4/16)
Ag–Bi–In
Ag–Sn–Zn
Al–Sn–Zn
Au–Sn–Zn
Bi–In–Sn
Bi–Sn–Zn
Cu–Sn–Zn
In–Sb–Sn

Ag–Cu–In
Ag–Bi–In
Au–In–Sn
Bi–Cu–Sn
Bi–Sb–Sn
Cu–Sn–Ti
Ga–In–Sn
In–Sn–Zn

Układy cztero- i pięcioskładnikowe (2/5)

Ag–Cu–In–Sn
Bi–In–Sn–Zn
Bi–Cu–Sn–Zn
Bi–Sb–Sn–Zn
(Sn-Ag)eut+Cu+Bi+Sb

Rys. 5. Wyniki badań meniskograficznych stopów (Sn-Ag)eut+Cu+Bi+Sb
Fig. 5. Meniscographic results for (Sn-Ag)eut+Cu+Bi+Sb alloys

Rys. 7. Wyniki DTA
Fig. 7. DTA results

Rys. 6. Diagram fazowy układu Sn-Zn [3]
Fig. 6. Phase diagram of the Sn-Zn system [3]

Rys. 8. Porównanie różnych modeli lepkości [4÷8] z danymi eksperymentalnymi [9]
Fig. 8. Comparison of the viscosity obtained for different models
[4÷8] with experimental data [9]

Wnioski
Pomimo wieloletnich badań i poszukiwań
na całym świecie nowych lutów pozbawionych
ołowiu nie udało się znaleźć idealnego zamiennika dla tradycyjnych lutów cynowo-ołowiowych.
Zgromadzony w IMIM PAN bogaty materiał eksperymentalny posłużył do opracowania elektronicznej bazy danych SURDAT lutów bezołowiowych. Opracowano ponadto oprogramowanie do
modelowania napięcia powierzchniowego i lepkości wieloskładnikowych stopów z wykorzystaniem
ich właściwości termodynamicznych oraz właściwości fizycznych czystych metali. Zaproponowane
zostały również własne nowe modele, których wyniki obliczeń lepiej korelują z wartościami eksperymentalnymi, w odniesieniu do zależności dostępnych w literaturze [10].

Dodatkowo, zainicjowano szeroką współpracę z innymi ośrodkami badawczymi (Tohoku University oraz krajowymi instytutami przemysłowymi),
co pozwoliło poszerzyć zakres prowadzonych badań o właściwości zwilżające, takie jak: kąt, czas,
siłę zwilżania, napięcie międzyfazowe oraz właściwości elektryczne i mechaniczne lutów i połączeń
lutowanych elementów. W ramach prowadzonych
badań, ponad 5 lat temu, autorzy rozpoczęli tworzenie elektronicznej bazy danych SURDAT, która
mieści w sobie wymienione wyniki badań eksperymentalnych i modelowych dla kilkunastu układów dwui wieloskładnikowych. Opis bazy został opublikowany
w roku 2007 w formie monografii oraz w formie elektronicznej i jest ogólnie dostępny razem z bazą SURDAT na stronie www.imim.pl. Planuje się włączyć
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do bazy SURDAT 2 bazę NIST (National Institute
of Standards and Technology w Boulder Colorado,
USA) [11]. Prace poszerzające bazę o nowe stopy
oraz właściwości i modelowanie są cały czas kontynuowane i zmierzają do nowej edycji książkowej
i elektronicznej na przełomie roku 2010. W bazie
danych SURDAT wykorzystano wyniki badań pro-

wadzonych w programie COST 531 (2002-2006)
oraz międzynarodowych sieci ELFNET w którym
uczestniczyli członkowie Associated Phase Diagram
and Thermodynamics Committee, a w SURDAT 2
będą również zamieszczono wyniki z programu
COST MP0602 – HISOLD – Advanced solder materials for high temperature applications.
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Skomputeryzowany system
thermo-wet do wyznaczania właściwości
fizykochemicznych lutów twardych
Computerized system Thermo-wet designation
for determination of physicochemical brazes properties
Streszczenie

Abstract

Przedstawiono skomputeryzowany system Thermowet do wyznaczania właściwości fizykochemicznych (takich jak: kąt zwilżania, napięcie powierzchniowe) wybranych materiałów w wysokotemperaturowych procesach
przemian fazowych. Omówiono zastosowaną metodę leżącej kropli. Wykorzystanie w systemie autorskich algorytmów przetwarzania i analizy obrazów umożliwiło uzyskanie precyzyjnych i powtarzalnych wyników.

The paper presents a computerized system Thermowet for the determination of physico-chemical properties
(such as contact angle, surface tension) of selected materials in high temperature phase transformation processes. The paper discusses the method of lying drop. Using
proprietary software algorithms in the image processing
and analysis is it possible to obtain accurate and repoducible results.

Wstęp
Lutownością określa się właściwość lub raczej zespół właściwości, określający przydatność danego materiału do lutowania. Lutowność związana jest nie tylko z samym materiałem, ale zależy od wielu czynników wynikających z zastosowania określonej techniki lutowania, materiałów dodatkowych (lutów, topników), parametrów lutowania. Znajomość wartości
wybranych parametrów lutowności determinuje proces produkcji, wpływa na jego szybkość i sprawność,
a tym samym obniżenie kosztów. Zagadnienia te stanowią istotny element w różnych gałęziach przemysłu,
w których proces technologiczny polega m.in. na spajaniu materiałów z wykorzystaniem lutowania [1÷3].
Dotychczas stosowane klasyczne metody wyznaczania parametrów lutowności są czaso- i kosztochłonne.
Istniejące rozwiązania oferowane przez producentów
Dr inż. Marcin Bąkała, dr inż. Krzysztof Strzecha, dr inż. Tomasz Koszmider, dr inż. Anna Fabijańska – Politechnika Łódzka.

urządzeń określających lutowność nie pozwalają
na uzyskanie wyników ilościowych. W Katedrze Informatyki Stosowanej PŁ prowadzone są we współpracy
z innymi jednostkami naukowymi badania dotyczące
dynamiki zjawisk powierzchniowych w wysokich temperaturach i możliwości ich ilościowego opisu w drodze
automatyzacji pomiarów. Prace nad ww. zagadnieniami
prowadzone w ramach grantów KBN (4 T10C 040 22,
8 T10C 005 14) zaowocowały powstaniem przemysłowych rozwiązań sprzętowych [1, 4, 5].

Urządzenie pomiarowe
Na rysunku 1 przedstawiono ogólny widok wykorzystanych stanowisk badawczych. Thermo-wet jest
zautomatyzowanym stanowiskiem badawczym przeznaczonym do wyznaczania właściwości fizykochemicznych materiałów w szerokim zakresie temperatury
650÷1700°C [5]. Stanowisko wyposażone jest w układ
umożliwiający zastosowanie atmosfery gazów ochronnych Ar, N, z możliwością wykorzystania czynnika redukującego w postaci H2.
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a)

b)

Rys. 3. Projektowane systemy:
załadowczo-wyładowczy i układ
wizyjny
Fig. 3. Designed charging-discharging and vision systems
Rys. 1. Stanowisko pomiarowe:
a – thermo-wet, b – tester lutowności
Fig. 1. Measuring systems: a –
Thermo-wet, b – solderbility tester

Rys. 2. Schemat blokowy systemu pomiarowego
Fig. 2. Block diagram of measuring system

Rys. 4. Moduł planowania eksperymentu na urządzeniu Thermo-wet
Fig. 4. Planning the experiment module on the device Thermo-wet

Schemat blokowy systemu pomiarowego urządzenia Thermo-wet zaprezentowany został na rysunku 2.
Głównymi modułami urządzenia są: piec z układem zasilającym, regulator temperatury, system wizyjny, komputer PC z kartą typu frame-graber.
Wieloletnie doświadczenie pomiarowe uwidoczniło
możliwości zmian w konstrukcji mechanicznej, jak i w
oprogramowaniu urządzenia Thermo-wet, które zautomatyzują cały proces pomiarowy. Obecna modernizacja urządzenia Thermo-wet realizowana jest w ramach
grantu KBN nr N N519 403037 pt.: „Nowoczesne algorytmy przetwarzania i analizy obrazów w pomiarach
napięcia powierzchniowego i kątów zwilżania materiałów w wysokich temperaturach” [4]. W ramach przebudowy systemu zaproponowano zupełnie nowe algorytmy analizy i przetwarzania obrazu, jak również nową
konstrukcję układu wizyjnego i załadowczo-wyładowczego (rys. 3).
Urządzenie jest wyposażone w oprogramowanie
sterujące pracą modułów i umożliwiające zaplanowanie przebiegu eksperymentu. Oprogramowanie to
umożliwia ponadto zapisywanie uzyskanych obrazów
w bazie danych z częstotliwością ok. 15 razy na sekundę. Aplikacja przewiduje przeprowadzanie kilku rodzajów eksperymentów, a jej architektura ułatwia organizację badania w zależności od potrzeb użytkownika
i zakresu zaplanowanych eksperymentów (rys. 4).

Metodologia pomiaru zwilżalności
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Wielkościami
fizykochemicznymi
określanymi
za pomocą urządzenia Thermo-wet są napięcie powierzchniowe i kąt zwilżania [3, 6]. Określenie kąta
zwilżania jest bezpośrednią metodą pomiarową polegającą na analizą punktu styczności trzech faz, zgodnie z definicyjnym równaniem Younga (1). Drugi współczynnik określany jest z zależności doświadczalnych,
na podstawie równania Portera (2). Warunek równowagi kropli na stałej podkładce przedstawiono na rysunku 5 [7].
						

(1)

gdzie: θ – kąt zwilżania, σSV – napięcie powierzchniowe na granicy ciało stałe – gaz, σSL – napięcie powierzchniowe na granicy ciało
stałe – ciecz, σLV – napięcie powierzchniowe na granicy ciecz – gaz.

Rys. 5. Parametry fizykochemiczne próbki
Fig. 5. Physicochemical
parameters of the sample

Rys. 6. Mierzone parametry geometryczne próbki (r – maksymalny
promień kropli; h – wysokość kropli nad płaszczyzną równikową; θ1,
θ2 – lewy i prawy kąt zwilżania)
Fig. 6. The measured geometrical parameters of the sample (r – the
maximum radius of the droplet, h – height of drop of the equatorial
plane; θ1, θ2 – left and right contact angle)

Parametry geometryczne kropli wyznaczane przez
algorytm przetwarzania zilustrowano na rysunku 6.
Pomiar napięcia powierzchniowego realizowany
jest na podłożu, które nie jest zwilżane przez badany
materiał (rys. 6). Do wyznaczenia wartości napięcia
powierzchniowego analizowana jest tylko górna część
kropli. Wartość napięcia powierzchniowego została obliczona na podstawie równania doświadczalnego Portera (2).
						

(2)

gdzie: r – maksymalny promień kropli, h – wysokość kropli nad płaszczyzną równikową, α – stała kapilarna.

pływ gazu obojętnego może być również wspomagany
dodatkowym przepływem min. 10 ml/min wodoru, redukującego tlenki większości metali. Temperatura procesu pomiarowego wynosiła 750°C.
Na rysunku 7 przedstawiono wyniki pomiarów napięcia powierzchniowego z kilku eksperymentów, jak również widok przetworzonego obrazu próbki z zaznaczonymi liniami aproksymującymi profil kropli. Kolejnym
etapem doświadczenia było wyznaczenie kąta zwilżania
badanego lutu na podłożu Cu w temperaturze 750°C.
Widok rozpływającego się lutu na podłożu miedzianym
z zaznaczonymi liniami aproksymującymi kształt próbki
i wyznaczonymi kątami zwilżania θ kolejno: 31,5°, 30°,
23°, 12,5° przedstawiono na rysunku 8. W wyniku przeprowadzonego eksperymentu ustalono wartość graniczną kąta zwilżania θ0 =12,5°.
Kolejnym etapem badań była weryfikacja uzyskanych wyników na drugim urządzeniu o nazwie Tester
lutowności. Urządzenie to powstało w ramach projektu badawczego KBN nr 4 T10C 040 22 realizowanego w latach 2002-2004: „Model automatycznego testera pomiaru lutowności lutów twardych dla zastosowań
przemysłowych” [1]. Tester lutowności przeznaczony
jest do jakościowej i ilościowej charakteryzacji lutowności według zaproponowanego kryterium w danym
układzie technologicznym, przy czym zakłada się, że w
konfiguracji materiał lutowany–lut–atmosfera ochronna (topnik) umożliwia dobór lutu dla danego materiału
a)

b)

Określona wartość wysokości kropli i jej promienia kropli umożliwia wyznaczenie stałej kapilarnej.
Uwzględniając gęstość badanego materiału, przyśpieszenie ziemskie oraz stałą kapilarną, obliczana jest wartość napięcia powierzchniowego wg wyrażenia 3.
						

(3)

gdzie: Δp – różnica gęstości, w przypadku metalu i fazy gazowej
praktycznie: Δp oznacza gęstość metalu, g – przyśpieszenie ziemskie, α2 – wyznaczane z empirycznego wzoru Portera (2).

Wyniki pomiarów lutu miedziano–fosforowego z dodatkiem srebra
L-Ag5P (ISO 3677 BCu89PAg)
Wszystkie pomiary wykonano w atmosferze gazów ochronnych. W wyniku serii doświadczeń ustalono
wartość minimalnego przepływu argonu w retorcie pieca na 110 ml/min. Wykazano także, że kurtyna gazowa jest niezbędna w celu zapobieżenia wnikaniu czynnika utleniającego z zewnątrz oraz ustalono optymalny
przepływ na tej kurtynie na 90 ml/min. Dla przyjętych
wartości przepływów można uznać, że osłona gazowa
jest szczelna, czego oznaką był brak utleniania. Prze-

Rys. 7. a – Wyniki pomiarów napięcia powierzchniowego z kolejnych
eksperymentów, b – widok przetworzonego obrazu próbki L–Ag5P
na niezwilżalnym podłożu Al2O3
Fig. 7. a – The results of measurements of surface tension of the
subsequent experiments, b – view of the processed image of the
sample L–Ag5P the non-wetting ground Al2O3

θ = 31,5o

θ = 30o

θ = 23o

θ = 12,5o

Rys. 8. Widok rozpływającego się lutu L–Ag5P na podłożu miedzianym
Fig. 8. Liquid metal L–Ag5P melting on the well wetting substrate
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Tablica I. Parametry eksperymentu zanurzeniowego dla lutu L-Ag5P
Table I. The parameters for the solder dip experiment L-Ag5P

lutowanego, topnika lub atmosfery ochronnej dla danej pary materiał lutowany–lut, parametrów procesu
lutowania dla danego materiału rodzimego i materiałów dodatkowych. Schemat blokowy testera lutowności
przedstawiono na rysunku 9.
Tester zawiera panel umożliwiający zaplanowanie
nowego eksperymentu, jak i skorzystanie z istniejącego szablonu zapisanego w, na bieżąco aktualizowanej,
bazie danych. W tablicy I przedstawiono podstawowe
parametry eksperymentu.
Przebieg zmian siły zwilżania Fk (N/m) w funkcji czasu pokazano na wykresie (rys. 10). W czasie

t = 0 s następuje kontakt powierzchni czołowej płytki
z kąpielą stopionego lutu. Początkowo wartość Fk szybko maleje i osiąga minimum Fk = –1,0143 N/m po czasie
t = 3,468 s. Koniec etapu zanurzenia próbki na głębokość zb = 3 mm następuje po t = 4,265 s, dla którego wartość Fk = -0,7442 N/m. Czas T0 = 5,562 s to
chwila, dla której kąt zwilżania θ = 90°. Wartość graniczna siły zwilżania FG = 0,9238 N/m zostaje osiągnięta po czasie tC = 105 s. Dodatkowy parametr to
t90% = 13,152 s, który odzwierciedla wymagany okres
osiągnięcia przez siłę zwilżania Fk90% wartości granicznej. Zestawienie pozostałych wyznaczonych parametrów zawiera tablica II.
Parametry przedstawione w tablicy II charakteryzują proces dynamiki zwilżania podłoża. Wartość ilorazu t90%/tC wynosząca 0,125 s odzwierciedla „prostokątną”, gwałtownie narastającą charakterystykę wartości siły zwilżania, aż do osiągnięcia wartości granicznej
FG = 0,9238 N/m.
Uwzględniając wartości siły zwilżania Fk w funkcji
czasu i napięcia powierzchniowego σLV = 0,9423 N/m
wyznaczono charakterystykę kąta zwilżania w funkcji
czasu (rys. 11). Ustalono, że po czasie 104 s wartość
graniczna kąta zwilżania wynosi θ0 = 11,7°.

Tablica II. Parametry eksperymentu zanurzeniowego dla lutu L-Ag5P
Table. II. The designated parameters for the solder dip experiment
L-Ag5P
Parametr

Rys. 9. Schemat blokowy systemu pomiarowego
Fig. 9. Block diagram of measuring system

Rys. 10. Charakterystyka siły zwilżania w funkcji czasu lutu L-Ag5P
na podłożu miedzianym. Wartość graniczna FG = 0,9238 N/m zostaje osiągnięta po czasie 104 s
Fig. 10. Characteristic wetting force as a function of time L-Ag5P solder on copper ground. Limits FG = 0.9238 N/m is reached after a period of 104 s
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Wartość

t0, s

5,562

t90%, s

13,152

t C, s

105

FG, N/m

0,9238

t90%/tC, s

0,125

t90% – t0, s

7,563

FG/(t90% – t0), N/ms

0,1221

Rys. 11. Charakterystyka kąta zwilżania w funkcji czasu dla lutu
L-Ag5P na podłożu miedzianym. Wartość graniczna kąta zwilżania
wynosi θ0 = 11,7° po czasie 104 s
Fig. 11. Characteristic wetting angle as a function of time L-Ag5P
solder on copper ground. The limit for the contact angle is θ0 = 11,7
after a period of 104 s

Badania metalograficzne
Kolejnym etapem były obserwacje makro- i mikroskopowe powierzchni materiału płytki pokrytej lutem.
Przygotowane zgłady obserwowano na mikroskopie
metalograficznym Axiotron z cyfrowym zapisem obrazu. Obserwacje wykonano dla powiększeń 20x i 50x.
Obrazy metalograficzne powierzchni płytki przedstawiono na rysunku 12, przy czym rysunek 12a odpowiada powiększeniu 20x, a rys. 12,b powiększeniu 50x zaznaczonego obszaru na rysunku 12a.
W celu analizy zjawisk zachodzących na granicy faz
badanego lutu i podłoża wykonano serię badań na mikroskopie skaningowym. Badania wykonano dla próbek lutowanych lutem według ISO 3677 BCu89PAg
(L-Ag5P) na czystym podłożu Cu. Obraz uzyskano
w elektronach wstecznie rozproszonych na mikroskopie skaningowym firmy Hitachi 3000N z przystawką firmy Noran przy napięciu przyśpieszającym U = 25 kV.
Na rysunku 13 przedstawiono mikrofotografię badanego mikroobszaru z zaznaczonymi punktami 1’, 2’, 3’,
dla których wykonano analizę powierzchniową. Analiza
ta obejmuje określenie składu chemicznego jako udziału w procentach wagowych i atomowych pierwiastków.

Rys. 12. Obrazy metalograficzne powierzchni płytki miedzianej pokrytej lutem L–Ag5P z rys. 10: a – powiększenie 20x, b – powiększenie 50x
Fig. 12. Metallographic images of the surface of a copper plate coated with solder L–Ag5P from Figure 10: a – 20x magnification,
b – magnification 50x

Rys. 13. Mikrofotografia mikroobszaru miedź – lut L – Ag5P,w którym
wykonano analizę powierzchniową, powierzchniowy rozkład składników stopu w badanym obszarze
Fig. 13. Photomicrograph microarea copper–solder. L–Ag5P, which
made analysis of the dot, the surface distribution of alloying elements
in the surveyed area

Wnioski
Uzyskane wyniki eksperymentów wskazują na
możliwość zastosowania urządzenia Thermo-wet
do określania wybranych właściwości fizykochemicznych lutów twardych. Ma to szczególne zastosowanie w przemyśle, gdzie konieczna jest szybka identyfikacja możliwości zastosowania. Na podstawie przeprowadzonych eksperymentów ustalono wartość napięcia powierzchniowego na niezwilżalnym podłożu
Al2O3, σLV = 0,94588 N/m, kąta zwilżania 155°. Ponadto zmierzono kąt zwilżania opisywanego lutu
L-Ag5P na podłożu miedzianym, ustalono jego graniczną wartość θ0 = 12,5°.
Wyznaczono wartość siły zwilżania lutu L-Ag5P
i ustalono jej wartość graniczną na poziomie
FG = 0,9238 N/m. Wykorzystując wartość napięcia powierzchniowego zmierzonego metodą leżącej kropli,

wyznaczono przebieg zmiany kąta zwilżania w funkcji czasu na podstawie granicznej wartości siły zwilżania. Zaobserwowano, że wartość graniczna kąta wynosi θ0 = 11,7°. Po porównaniu wyników stwierdzono, że wartości kątów zwilżania są zbliżone. Wskazuje na to różnica wynosząca 0,8°, co oznacza wysoką jakość wyników uzyskiwano przy zastosowaniu
Thermo-wet. Dodatkowo zaletą otrzymanych w ten
sposób wyników pomiarów i obliczeń jest ich powtarzalność, wynikająca z pełnej automatyzacji systemu
pomiarowego. Z wielu próbek wyselekcjonowano kilka wzorcowych z punktu widzenia jakości zwilżania.
Zostały one poddane dodatkowym badaniom metalograficznym. Badania te potwierdziły również dobrą
zwilżalność testowanego podłoża, weryfikując w ten
sposób opisaną i zastosowaną metodę pomiarową.
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Określanie wybranych parametrów
lutowności lutów bezołowiowych
na zautomatyzowanym systemie
„Tester lutowności”
Determination of some parameters solderability unleaded solders on automated system „brazeability tester”
Streszczenie

Abstract

W artykule omówiono lutowność, która w bezpośredni
sposób wpływa na jakość gotowych wyrobów, w których
wykorzystywane jest lutowanie. Znajomość wielkości wybranych parametrów lutowności determinuje proces produkcji, wpływa na jego szybkość i sprawność, a tym samym obniżenie kosztów. Wprowadzony przez Unię Europejską zakaz stosowania lutów z dodatkiem ołowiu niesie
ze sobą konieczność opracowywania nowych lutów oraz
systemów pomiarowych lutowności zapewniających uzyskiwanie wyników ilościowych.

The article discusses the solderability, which directly
affects the quality of products, in which soldering technology is used. Knowledge of the value of selected solderability parameters determines the production process that
affects its speed and efficiency, thereby reducing costs.
The ban introduced by the European Union on the use of
solders with the addition of lead, entails the development
of new solders and solderability measurement systems to
ensure obtaining quantitative results.

Wstęp
Na podstawie badań przeprowadzonych w ramach
Unii Europejskiej stwierdzono, że każdy jej mieszkaniec w okresie jednego roku generuje około 23 kg odpadów elektronicznych i elektrycznych. Sytuacja ta zmusiła Parlament Europejski do wydania dwóch dyrektyw:
1) RoHS, mówiącej o ograniczonym wykorzystaniu
materiałów negatywnie wpływających na środowisko
naturalne, do produkcji sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
2) WEEE, regulującej zagospodarowanie zużytym
sprzętem elektrycznym i elektronicznym [1, 2].
Podstawą do podjęcia tak radykalnych działań
było wyeliminowanie z procesu produkcyjnego ołowiu.
W przemyśle elektrotechnicznym i elektronicznym od
ponad 50 lat do łączenia elementów za pomocą lutowania wykorzystywane były stopy eutektyczne lub blisko eutektyczne cynowo-ołowiowe. Charakteryzują się
Dr inż. Marcin Bąkała – Politechnika Łódzka.
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one unikatowymi właściwościami fizykochemicznymi:
niską temperaturą topnienia 183÷190oC, dostępnością
i niską ceną. Niestety ołów, kadm, nikiel znajdują się
w grupie tzw. neurotoksyn [3]. Zwłaszcza ołów powoduje trwałe uszkodzenie mózgu, przerywając połączenia pomiędzy neuronami, co skutkuje utratą sprawności myślenia i zmianami w psychice.
W Polsce dyrektywa RoHS obowiązuje na podstawie rozporządzenia ministra gospodarki i pracy z dnia
27.03.2007 r. (Dziennik Ustaw Nr 69, poz. 457). Wprowadzenie dyrektywy spowodowało największe zmiany w procesach produkcyjnych elementów elektronicznych, konieczność zastosowania nowych lutów i zaprojektowania nowych procesów technologicznych w celu
uzyskania złączy o określonych właściwościach.
Obecnie jednym z głównych nurtów badań naukowych
jest poszukiwanie alternatywnych lutów do SnPb. Aktualnie w przemyśle wykorzystywane są stopy: SnAg, SnCu,
SnAgCu. Cechują się one wyższą temperaturą topnienia
niż SnPb: Sn99 Cu0,7 (227oC), Sn Ag3 Cu0,5 (219oC),
jak również większą wartością napięcia powierzchniowego, co skutkuje pogorszeniem warunków przeprowadzenia procesu technologicznego lutowania [4].

Drugim nurtem badań naukowych w kontekście dyrektywy RoSH jest poszukiwanie nowych, zautomatyzowanych metod pomiarowych lutowności i napięcia
powierzchniowego [5, 6]. Uzyskanie wyników ilościowych daje możliwość porównania właściwości fizykochemicznych badanych lutów, jak również sprawdzenia oddziaływania międzyfazowego badanego układu.
W odpowiedzi na zapotrzebowanie w zakresie opracowania zautomatyzowanego systemu do ilościowego wyznaczania parametrów lutowności i napięcia powierzchniowego ciekłych metali, zaprojektowano stanowisko badawcze „tester lutowności” [4, 6, 8]. Powstało ono w ramach projektu badawczego KBN nr
4 T10C 040 22 realizowanego w Katedrze Informatyki Stosowanej PŁ w latach 2002-2004 nt: „Model automatycznego testera pomiaru lutowności lutów twardych dla zastosowań przemysłowych” [9].

Urządzenie pomiarowe
Metody pomiarowe zastosowane
na „testerze lutowności”
Na „testerze lutowności” można przeprowadzić eksperymenty umożliwiające wyznaczenie następujących
właściwości fizykochemicznych: lutowności (eksperyment zanurzeniowy) oraz napięcia powierzchniowego
lutu (eksperyment bąbelkowy).
Wyznaczenie lutowności
Diagram stanów eksperymentu zanurzeniowego przedstawiono na rysunku 1. Przebieg eksperymentu zanurzeniowego z wykorzystaniem „testera lutowności” przedstawiony został na wykresie, ilustruje rzeczywisty proces rejestrowany przez urządzenie
(rys. 2). Przedstawia on wykres zależności siły zwilżania od czasu w cyklu zanurzania – wynurzania próbki.
W punkcie A w czasie t = 0 s następuje zetknięcie powierzchni czołowej próbki z lutem. Początkowa
ujemna wartość siły zwilżania wynika ze zmiany wartości kąta zwilżania θ i wartości siły wyporu. Na prezentowanej charakterystyce w punkcie B, kąt zwilżania θ osiąga wartość maksymalną, a zatem siła zwilżania F – wartość minimalną. Punkt C odpowiada wartości kąta zwilżania θ = 90° → σLV cosθ = 0. Odpowiada
to chwili, gdy t = t0 s. Wartość siły zwilżania osiągnięta
w punkcie D odpowiada wartości granicznej kąta zwilżania θ dla badanego układu dla t = tC (s). Dodatkowy
parametr to t90%, który odzwierciedla wymagany okres
czasu do osiągnięcia przez siłę zwilżania Fk 90% wartości granicznej określonej w punkcie D. Etap zawarty pomiędzy punktami D–E odzwierciedla wynurzanie
próbki i wyciąganie menisku połączonego z powierzchnią czołową próbki ponad powierzchnię lustra lutowia. W punkcie E następuje zerwanie menisku cieczy

Rys. 1. Diagram stanów eksperymentu zanurzeniowego
Fig. 1. State diagram of immersion experiment

i obserwowany jest spadek wartości sił zwilżania.
W punkcie F następuje koniec eksperymentu.
W trakcie przeprowadzania szeregu eksperymentów z różnego rodzaju lutami uzyskano kilka przebiegów charakterystyk zwilżalnościowych. Ich kształt zależny jest od wielu parametrów, takich jak: rodzaj i skład
lutu, temperatura eksperymentu, sposób przygotowania podłoża itp. Istotę zjawiska zwilżania można opisać
za pomocą kilku kryteriów jakościowych, które wyznaczone zostały na podstawie krzywych zwilżania (rys. 2).
Do najważniejszych kryteriów zalicza się dwie wielkości: maksymalną graniczną wartość siły zwilżania osiągniętą w punkcie D czas zwilżania (tj. czas t0 potrzebny
do uzyskania dodatniej wartości siły zwilżania).
Wyższa wartość siły zwilżania oraz krótszy czas
zwilżania wpływają na poprawę zwilżalności. Opisywane parametry nie są wszakże jedynymi, które można oszacować z przebiegu charakterystyki siły zwilżania w funkcji czasu. Również kształt krzywej zwilżania
jest bardzo istotny. Krzywa ta opisywana jest przez dwa
parametry: czas potrzebny do osiągnięcia 90% granicznej wartości siły zwilżania (t90%), przez stosunek czasu
t90% do czasu trwania testu tC. Mała wartość ilorazu czasu t90% i tC oznacza, że krzywa przyjmuje kształt „prostokątny”, tj. krzywa gwałtownie rośnie do osiągnięcia maksymalnej granicznej wartości siły zwilżania. Im mniejsza
wartość opisywanego powyżej ilorazu (t90% i tC), tym lep-

Rys. 2. Wykres zależności siły zwilżania od czasu w cyklu zanurzania – postoju – wynurzania próbki z zaznaczonymi punktami charakterystycznymi
Fig. 2. A graph of wetting force dependence on time in the cycle: dipping – stop – emerging the sample with marked characteristic points
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sze warunki zwilżania, co powoduje możliwość zredukowania czasu zwilżania bez konieczności znaczącego
zmniejszania wartości siły zwilżania. Wartość stosunku
t90% i tC mniejsza niż 0,5 oznacza, że 90% maksymalnej
siły zwilżania Fk może być osiągnięte w czasie o połowę krótszym od wyznaczonego tC. Graniczna siła zwilżania podzielona przez (t90% – t0) jest także bardzo istotna w opisie zjawiska zwilżania. Dowolna wartość większa niż 0,01 wskazuje na nagłe zwilżanie, przy założeniu dużej wartości siły zwilżania. Wartości mniejsze niż
0,01 oznaczają bardzo powolne zwilżanie oraz zakładaną małą wartość siły zwilżania.

Wyznaczenie napięcia
powierzchniowego ciekłego lutu
Metody określania wartości napięcia powierzchniowego ciekłych lutów zastosowane w „testerze lutowności” to metody: maksymalnego ciśnienia w pęcherzyku i płytkowa.
Eksperyment bąbelkowy jest przeznaczony do
pomiaru napięcia powierzchniowego. W tym eksperymencie zamiast próbki na uchwycie wagi umieszczana
jest ceramiczna kapilara. Próba rozpoczyna się zanurzeniem na zadaną głębokość. Proces formowania się
pęcherzyka gazowego przedstawiony jest na rysunku 3
[9]. Odcinek A–B odpowiada narastaniu rejestrowanego ciśnienia wewnątrz kapilary. Kształt uformowanego pęcherzyka gazowego na końcu kapilary i wielkość
rejestrowanego ciśnienia wewnątrz kapilary zależą od
kształtu i zwilżalności materiału kapilary. W punkcie C
ciśnienie osiąga maksymalną wartość, w tym samym
czasie pęcherzyk ma półokrągły kształt, którego promień jest równy promieniowi geometrycznemu kapilary. Na odcinku D – E rejestrowane jest obniżenie ciśnienia. W punkcie E następuje oderwanie pęcherzyka
od powierzchni czołowej kapilary i powtórzenie cyklu.

Rys. 4. Diagram stanów eksperymentu bąbelkowego
Fig. 4. Experiment sequence diagram

Napięcie powierzchniowe wyraża się wzorem:
						

(1)

gdzie: r – promień kapilary, pg ciśnienie gazu, r – gęstość ciekłego
metalu, g – przyśpieszenie ziemskie, hd – głębokość zanurzenia kapilary.

Diagram stanów eksperymentu
przedstawiono na rysunku 4.

bąbelkowego

W metodzie płytkowej do wyznaczenia napięcia powierzchniowego ciekłego lutu wykorzystuje się
płytkę wykonaną z materiału niezwilżanego przez lut.
Wartość rejestrowanej siły działającej na płytkę jest
zależna od głębokości zanurzenia próbki w lucie, obwodu oraz napięcia powierzchniowego (rys. 5). W
punkcie B następuje kontakt próbki z ciekłym lutem.
W obszarze pomiędzy punkami B, C, D następuje
zmiana kąta zwilżania od 0 do wartości bliskiej 1800.

b)

Ciśnienie Δp. Pa

a)

Czas t, s
Rys. 3. Charakterystyka narastaniu ciśnienia i procesu formowania
się pęcherzyka gazowego
Fig. 3. The stages of bubble forming process and corresponding hypothetical pressure
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Rys. 5. a – Zanurzanie próbki w ciekłym lucie (brak zwilżania), b –
rozkład sił działających na pionową płytkę (zwilżanie powierzchni)
Fig. 5. a – Dipping the sample in liquid braze (no wetting), b – the distribution of forces acting on a vertical plate (surface wetting)

Po przekroczeniu krytycznej wartości zanurzenia E
(poziom równy napięciu powierzchniowemu) siła działająca na próbkę jest wprost proporcjonalna do głębokości zanurzenia. Punkt E, gdzie obserwowane
jest przejście wykresu w linię prostą (punkt przegięcia) jest szukaną wartością napięcia powierzchniowego lutu. W punkcie F następuje koniec etapu pogrążania próbki w ciekłym lucie.
Do wyznaczenia napięcia powierzchniowego i międzyfazowego wykorzystano przypadek, dla którego
suma rzutów wszystkich działających sił na oś OY wynosi:
						

(2)

gdzie: Fg1 – siła rejestrowana przez układ mierzący przed zanurzeniem, skierowana w górę, siła grawitacji, skierowana w dół: , Fg2 siła
rejestrowana przez układ mierzący po zanurzeniu, skierowana w
górę: Fg2, przy czym Fg2 > Fg1, Fw – siła wyporu, skierowana w górę, Fk
siła kapilarna zwilżania.

Znajomość wartości napięcia adhezyjnego Fk i kąta
zwilżania θ = 180o (zastosowany materiał Al2O3 charakteryzuje się brakiem zwilżalności przez większość
ciekłych metali) umożliwia wyznaczenie napięcia powierzchniowego ciekłego lutu:
						

(3)

gdzie: Op – obwód próbki, σLV – napięcie powierzchniowe cieczy na
granicy ciecz – gaz, θ – kąt zwilżania.

Badania dla lutu Sn60Pb40
Przebieg eksperymentu
Próbki (podłoża) wykonano z miedzi o wymiarach
50 x 5 x 0,5 mm, dla wszystkich eksperymentów stosowano takie same warianty przygotowania powierzchni. W tablicy I przedstawiono wybrane parametry eksperymentu.
Przebieg siły zwilżania w funkcji czasu dla lutu Sn60
Pb40 w temperaturze 250oC przedstawiono na rysunku 7.
Parametry przedstawione w tablicy II charakteryzują proces kinematyki zwilżania podłoża. Wartość ilorazu t90% /tC wynosząca 0,164 s odzwierciedla narastającą charakterystykę wartości siły zwilżania, aż do osiągnięcia wartości granicznej FG = 0,459 N/m.
Tablica I. Parametry eksperymentu
Table I. The parameters of experiment
Parametr
Temperatura
Czas aktywacji powierzchni
Czas zanurzenia próbki w lucie
Czas postoju próbki nad lustrem lutowia
po zakończeniu eksperymentu
Prędkość przemieszczania tygla
do momentu wykrycia kontaktu
Prędkość zanurzenia
Prędkość wynurzenia próbki
Głębokość zanurzenia

Wartość
250oC
20 s
80 s
5s
3 mm/s
0,3 mm/s
1 mm/s
3 mm

Pomiary napięcia powierzchniowego lutu Sn60Pb40
oraz SnAg3 przeprowadzono metodami:
– maksymalnego ciśnienia w pęcherzyku (○),
– metodą płytkową (□).
Na rysunku 6 przedstawiono wyniki pomiarów napięcia powierzchniowego lutów Sn60Pb40 i SnAg3,5
w stałej temperaturze 250°C. Wartość napięcia powierzchniowego lutu Sn60Pb40 wynosi 489 mN/m,
a lutu bezołowiowego SnAg3,5 – 504 mN/m.

Tablica II. Wyznaczone parametry eksperymentu dla lutu Sn60 Pb40
Table II. The designated parameters for the solder dip experiment
Sn60 –Pb40
Parametr
Wartość
t0
3,578 s
t90%
13,125 s
tC
80 s
FG N/m
0,459 N/m
t90% /tC
0,164 s
t90%- t0
9,547 s
FG/(t90%-t0)
0,04813 N/ms

Rys. 6. Wartość napięcia powierzchniowego w stałej temperaturze
T = 250°C dla lutu Sn60Pb40 i SnAg3,5
Fig. 6. Surface tension measurements for Sn60Pb40 and unleaded
SnAg3,5 braze materials in 250°C

Rys. 7. Przebieg siły zwilżania w funkcji czasu dla lutu Sn60Pb40
Fig. 7. Wetting force in the function of time for solder Sn60Pb40
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Rys. 8. Charakterystyka kąta zwilżania w funkcji czasu dla lutu
Sn60Pb40
Fig. 8. Characteristics of the contact angle in the function of time for
solder Sn60Pb40

Rys. 9 Przebieg siły zwilżania w funkcji czasu dla lutu SnAg3,5
Fig. 9. Wetting force in the function of time for solder SnAg3,5

Na podstawie wartości siły zwilżania Fk w funkcji
czasu z rysunku 7 i napięcia powierzchniowego σLV =
0,489 N/m wyznaczono charakterystykę kąta zwilżania
w funkcji czasu (rys. 8). Ustalono, że po czasie 80 s
wartość graniczna kąta zwilżania wynosi Θ0 = 20o.

Badania dla lutu Sn3,5Ag
W celu wyznaczenia parametrów lutowności dla
lutu Sn3,5 Ag zastosowano takie same parametry eksperymentu jak dla lutu Sn60Pb40 (tabl. I).
Przebieg siły zwilżania w funkcji czasu dla lutu
Sn3,5 Ag w temperaturze 250oC przedstawiono na
rysunku 9.
Parametry przedstawione w tablicy III charakteryzują proces kinematyki zwilżania podłoża. Wartość ilorazu t90%/tC wynosząca 0,6284 s odzwierciedla „łagodnie”
narastającą charakterystykę wartości siły zwilżania, aż
do osiągnięcia wartości granicznej FG = 0,351 N/m.
W oparciu o wartości siły zwilżania Fk w funkcji czasu z rysunku 9 i napięcia powierzchniowego
σLV = 0,504 N/m wyznaczono charakterystykę kąta zwilżania w funkcji czasu (rys. 10). Ustalono, że po czasie
80 s wartość graniczna kąta zwilżania wynosi θ0 = 40o.

Rys. 10. Charakterystyka kąta zwilżania w funkcji czasu dla lutu
Sn 3,5 Ag
Fig. 10. Characteristics of the contact angle in the function of time
for solder Sn 3.5 Ag
Tablica III. Wyznaczone parametry eksperymentu dla lutu Sn 3,5 Ag
Table. III. The designated parameters for the solder dip experiment
Sn 3,5 Ag
Parametr
Wartość
t0
3,64 s
t90%
52,937 s
tC
84,23 s
FG
0,351 N/m
t90% /tC
0,6284 s
t90% – t0
49,297 s
FG/(t90%– t0)
0,0713 N/ms

Wnioski
Wykonane eksperymenty wykonał, że zaimplementowana w systemie „tester lutowności” metoda
płytkowa może być wykorzystywana do badań parametrów określających lutowność. Urządzenie jest
w pełni skomputeryzowane, proces jest sterowany i kontrolowany przy użyciu algorytmów zaimplementowanych poprzez dedykowane oprogramowanie, co zapewnia precyzyjną regulację wszystkich
parametrów eksperymentu. Projektowanie eksperymentów odbywa się w oparciu o predefiniowane
szablony, co znacząco skraca okres przygotowania doświadczeń. Przyjazność aplikacji oraz możliwość wizualizacji wyników na wykresach i w ta-
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blicach w czasie rzeczywistym ułatwia pracę z systemem i interpretację uzyskanych wyników. W pełni
zautomatyzowany system analizujący dostarcza wyników ilościowych. Archiwizacja danych odbywa się
w oparciu o serwer baz danych, co umożliwia porównywanie uzyskanych wyników przy różnych parametrach eksperymentu i dla różnych zestawów badanych materiałów. Dodatkowo możliwe jest przeprowadzanie badań w szerokim zakresie temperatur (do
1000°C), w obecności gazowej atmosfery ochronnej
bądź redukcyjnej. Integracja kilku metod pomiarowych na jednym stanowisku z zastosowaniem nowoczesnych, precyzyjnych algorytmów pomiarowo-obli-

czeniowych umożliwia uzyskanie wzorcowych wyników pomiarów. Zaletą otrzymanych w ten sposób wyników pomiarów i obliczeń jest ich powtarzalność, wynikająca z pełnej automatyzacji systemu pomiarowego. Wyznaczone parametry umożliwiają dobór lutu dla danego materiału lutowanego,
topnika lub atmosfery ochronnej dla danego zesta-

wu materiał lutowany – lut. Przeprowadzone badania wskazują, że metoda płytkowa jest odpowiednia
do wyznaczania i optymalizacji parametrów lutowania w danym układzie lut – materiał podłoża. Celowe jest zatem poszukiwanie nowych form automatyzacji pomiaru lutowności zapewniającego uzyskanie
wyników ilościowych.
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lewy i prawy – 2,5 cm. Rysunki i tablice z ich tytułami należy umieścić w tekście. Rysunki, wykresy i fotografie należy nazywać rysunkami (np. rys. 1)
i numerować cyframi arabskimi, a tablice – cyframi rzymskimi (np. tabl. IV). Opisy znajdujące się na rysunkach oraz grubość linii powinny być
odpowiedniej wielkości. Należy przewidzieć możliwość zmniejszenia rysunku do 30%. Maksymalna szerokość rysunku jednoszpaltowego
wynosi 8,5 cm, natomiast dwuszpaltowego 17,5 cm. Rysunki wykonane komputerowo prosimy dostarczać, w miarę możliwości, w oddzielnych plikach: grafika rastrowa w formacie TIF 300 DPI; grafika wektorowa w plikach *.CDR, *.AL (czcionka zamieniona na krzywe). Jednostki
– układ SI. Artykuł powinien zawierać: informacje o autorach – stopnie naukowe lub zawodowe, imię i nazwisko; tytuł artykułu, streszczenie
(do 1/3 strony), tekst główny, podzielony na odpowiednio zatytułowane rozdziały, wnioski końcowe, literaturę; pozycje literatury numerowane cyframi arabskimi w kwadratowych nawiasach i w kolejności cytowania w tekście. Artykuły prosimy nadsyłać na CD lub e-mailem wraz
z dwoma egzemplarzami wydruku tekstu i rysunków oraz pismem przewodnim zawierającym: zgodę na publikację artykułu w czasopiśmie; dane teleadresowe i miejsce pracy autorów do wiadomości redakcji. Autorzy otrzymują bezpłatnie egzemplarz czasopisma ze swoją publikacją.
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Pomiary temperatury topnienia
zamienników lutów cynowo-ołowiowych
Research of melting temperature
of replacements of the tin-lead solders
Streszczenie

Abstract

Zgodnie z trendami panującymi na całym świecie, które wypierają luty ołowiowe, celowe staje się zastąpienie
ich lutami bezołowiowymi. Istnieje więc potrzeba określenia właściwości lutowniczych nowo opracowanych stopów
(lutów bezołowiowych). W artykule przedstawiono wyniki pomiarów derywatograficznych DTA przeprowadzonych na próbkach stopów na osnowie cynku z aluminium,
srebrem, miedzią i cyną z dodatkami krzemu i magnezu
w celu ustalenia zakresu temperatury pracy nowo opracowanych spoiw lutowniczych.

In accordance with the prevailing trends around the
world, which are displacing lead solders, there is a need
for replacement with lead-free solders. Therefore a need
to define propertysies of the newly developed solder alloys (lead-free solders). This article presents the results of
the DTA measurements carried out on samples in the matrix alloy of zinc and aluminum, silver, copper and tin with
additions of silicon and magnesium in order to determine the temperature range of newly developed solder adhesives.

Wstęp
Luty zawierające ołów (szczególnie cynowo-ołowiowe) do niedawna stanowiły większość spoiw używanych do łączenia materiałów w różnych dziedzinach
przemysłu. Szczególne zastosowanie luty cynowo-ołowiowe znalazły w elektrotechnice i elektronice, zwłaszcza w lutowaniu elementów montowanych powierzchniowo SMD (Surface Mounted Devices). Inne zastosowania tych lutów to energetyka, motoryzacja i technika instalacyjna.
Z uwagi na wzrastającą ilość odpadów elektronicznych i elektrycznych (i innych) zawierających luty z toksycznym ołowiem (także kadmem, rtęcią itp.), wiele
państw na świecie postanowiło ograniczyć stosowanie
ołowiu w przemyśle. Przykładem kraju, który na długo
przed wydaniem unijnych dyrektyw WEEE (West Electrical and Electronic Equipment directive) i RoHS (Restriction of the use of certain Hazardous Substances directive) [1÷3] zaczął eliminować ołów z zastosowań przemysłowych, są Stany Zjednoczone. Już w 1991 r. Agencja Ochrony Środowiska w USA (U.S. Environmental
Dr hab. inż. Andrzej Ambroziak prof. nadzw. PWr,
dr inż. Artur Lange, mgr inż. Sylwia Mosińska –
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Protection Agency) wydała wewnętrzne rozporządzenia mówiące o strategiach ograniczenia rozpowszechniania ołowiu i realizacji tych strategii. Przepisy te wymusiły wówczas na producentach sprzętu elektronicznego i elektrycznego rozpoczęcie badań nad nowymi
bezołowiowymi lutami, w szczególności odpowiadającymi właściwościami najczęściej stosowanym stopom cynowo-ołowiowym zawierającym 30÷63% Sn. Prace badawcze prowadzone były między innymi w USA, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Japonii oraz Polsce i dotyczyły bezołowiowych stopów, głównie na osnowie cyny z dodatkiem srebra miedzi lub cynku [4÷7]. Badania nad ekologicznymi lutami, dotyczą oprócz elektroniki także innych
zastosowań, takich jak procesy montażowego lutowania
instalacji miedzianych wody pitnej i centralnego ogrzewania, połączenia prądowe w urządzeniach elektrycznych itd. Wyniki badań pokazały, że niektóre luty mogą
być stosowane w różnych gałęziach przemysłu [4].
Szczególną odmianę badanych spoiw bezołowiowych stanowią trójskładnikowe luty SAC. Nazwa tych
lutów pochodzi od pierwszych liter oznaczenia pierwiastków chemicznych, będących składnikami stopu Sn-Ag-Cu. Luty te produkowane są na bazie cyny
z dodatkiem srebra i miedzi, a ich temperatury topnienia zawierają się w przedziale ok. 217÷222ºC. Najczęściej stosowane luty SAC o składzie chemicznym
3,5÷4% Ag, 0,5÷1,0% Cu i reszta Sn są zbliżone

Rys. 1. Zastrzeżenia patentowe bezołowiowych lutów typu SAC [6]
Fig. 1. Patent claims of the SAC type lead-free solders [6]

Rys. 2. Układ równowagi Sn-Pb [14]
Fig. 2. Phase diagram for Sn-Pb system [14]

do składu eutektyki, a ich górna temperatura topnienia
nie przekracza 223ºC. Ze względu na zbliżony skład
chemiczny i temperaturę topnienia, mają one bardzo
podobne właściwości mechaniczne. Do lutów SAC zaliczane są również spoiwa z niewielkimi dodatkami antymonu [5, 6].
Potrójne stopy SAC stosowane są właściwie tylko
w elektronice, stanowiąc ekonomiczną alternatywę dla
stopów z cynkiem i indem (zamienniki lutu Sn63Pb37),
chociaż problemem jest ich zbyt wysoka temperatura
topnienia. Większość tych stopów (jak również złączy
nimi wykonywanych) jest opatentowana (rys. 1) [5].

Trzeba też pamiętać, że podczas procesu lutowania
dochodzi do dyfuzji do lutu metali łączonych (w elektronice jest to najczęściej miedź) i tworzenia się faz międzymetalicznych. Fazy te zmieniają podstawowy skład
chemiczny spoiwa, bardzo często w kierunku stopu objętego patentem. Zatem lutując lutem wolnym od zastrzeżeń patentowych, można nieświadomie naruszyć
patent [5].
W tablicy I przedstawiono składy chemiczne, temperaturę topnienia i zastosowanie niektórych spoiw
bezołowiowych. Jeżeli opracowane są bezołowiowe
zamienniki eutektycznych spoiw cynowo-ołowiowych,

Tablica I. Skład chemiczny, temperatura topnienia oraz zastosowanie niektórych (nieznormalizowanych) spoiw bezołowiowych [4, 5]
Table I. Chemical composition, melting point and the application of some (non-standard) lead-free binders [4, 5]
Typ lutu
Sn-Ag

Skład chemiczny, % wag.
Cu

Ag

Zn

Bi

Sn

Temperatura
topnienia, ºC

-

2,0

-

-

reszta

221-226

Zastosowanie
1) Elektronika
2) Elektrotechnika
3) Przemysł motoryzacyjny *

Sn-Ag

-

3,5

-

-

reszta

221

1) Elektronika (nie zaleca się do lutowania falowego)
2) Elektrotechnika
3) Technika instalacyjna (miedziane rury z wodą pitną i CO)
4) Przemysł spożywczy (opakowania)
5) Przemysł motoryzacyjny*

Sn-Ag

-

5

-

-

reszta

221-240

1) Technika instalacyjna (miedziane rury z wodą pitną i CO)
2) Przemysł spożywczy (opakowania)

Sn-Bi-Ag

-

2

-

7,5

reszta

Sn-Bi-Ag

-

3,3

-

4,8

reszta

212-217

Sn-Ag-Zn

-

3,5

1

-

reszta

217

1) Elektronika (zalecane lutowanie beztlenowe)

207-212

1) Elektronika
2) Elektrotechnika**
3) Elementy konstrukcyjne (stal niestopowa, miedź, mosiądz)
1) Technika instalacyjna (miedziane rury z wodą pitną i CO)
2) Elementy konstrukcyjne (stal niestopowa, miedź, mosiądz)
3) Elektronika

Sn-Cu

0,7

-

-

-

reszta

227

1) Technika instalacyjna (miedziane rury z wodą pitną i CO)
2) Elektronika (zalecane lutowanie falowe)***

Sn-Zn

-

-

9

-

reszta

198

1) Elektronika (zalecane lutowanie beztlenowe)
2) Aluminiowe elementy konstrukcyjne

* Lut stosowany przez Visteon (Ford)
** Lut stosowany przez Panasonic i Hitachi
*** Lut stosowany przez Panasonic i Nortel
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to dla grupy lutów Sn-Pb o dużej zawartości ołowiu (ponad 80%Pb) brak jest jakichkolwiek rozwiązań. Są to luty,
dla których temperatura pracy wynosi ok. 300oC [14].
Na podstawie wcześniejszych prac [8÷11] opracowano dwu- i trójskładnikowe składy spoiw na osnowie
cynku, których temperatury topnienia są przedmiotem
badań przedstawionych w artykule.

Badania
Celem prowadzonych badań są poszukiwania takiego składu stopu lutowniczego, aby uzyskać temperaturę topnienia powyżej 300oC, przy możliwie małej
różnicy między temperaturą solidus i likwidus, tak aby
nadal był to stop o właściwościach lutów miękkich oraz
ze względu na ekonomię i technologię procesu.
Temperaturę topnienia spoiw z wytopów próbnych
mierzono za pomocą metody termicznej analizy różnicowej na deriwatografie systemu F. Paulik, J. Paulik,
L. Eerdey, który rejestrował krzywe DTA. Wykonano
je wg zaleceń normy PN-EN ISO 12224-2002, wyznaczając krzywe krzepnięcia i odczytując z nich, metodą
stycznych, odpowiednie wartości temperatur solidus
i likwidus .
Pomiary wykonano w atmosferze ochronnej. Komorę deriwatografu przepłukiwano argonem spektrometrycznie czystym o przepływie 0,01 dm3/h od temperatury pokojowej z prędkością grzania 10oC/min po cztery razy dla każdego lutu, a wyniki uśredniono. Próbki
do pomiarów temperatury o masie 1 g pobrano z bazowych stopów i umieszczono w specjalnych ceramicznych tygielkach, które następnie zamocowano w deriwatografie. Do badań wytypowano 13 lutów na osnowie cynku wykonanych w laboratorium na Politechnice
Wrocławskiej (tab. II.)
Przykładowe przebiegi zarejestrowanych krzywych
przedstawiono na rysunku 2, natomiast uśrednione wyniki pomiarów deriwatograficznych zebrano w tablicy III.
Z przeprowadzonych pomiarów wynika, że temperatury topnienia badanych stopów w większości

ZnAl15Si1
ZnAl7Cu4
ZnAl4Si1
ZnAg2
ZnSn0,5Ag1,5
ZnAl5
ZnAg7Mg3
ZnAl2
ZnAl7Cu4
ZnAl6Sn39
ZnAl3Sn50Ag3
ZnAl15Si1
ZnAl4Si1

80

Zn
reszta
reszta
reszta
reszta
reszta
reszta
reszta
reszta
reszta
reszta
reszta
reszta
reszta

Al
21,8
8,03
9,02
4,75
2,07
7,85
5,75
3,29
22,0
3,98

Zawartość, % wag.
Si
Cu
Ag
0,80
3,17
0,21
1,26
1,39
6,52
4,47
2,87
1,00
0,25
-
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Rys. 3. Wyniki pomiaru DTA dla stopu ZnAl5 [12]
Fig. 3. DTA measurement results for the ZnAl5 alloy [12]
Tablica III. Wyniki badań DTA
Table III. The results of DTA research

Tablica II. Skład chemiczny badanych stopów
Table II. The chemical composition of alloys tested
Próbki

przypadków są większe niż 300oC, a na otrzymanych
wykresach można z krzywej termicznej analizy różnicowej (DTA) prześledzić wszystkie procesy zachodzące podczas przeprowadzania pomiaru, tj. temperaturę początku topnienia, eksperymentalną temperaturę topnienia, temperaturę końca topnienia, temperaturę początku krzepnięcia, eksperymentalną temperaturę krzepnięcia oraz temperaturę końca krzepnięcia. Wszystkie te procesy uwidocznione są na
krzywej DTA w postaci pików.
Pomiary temperatury ujawniły dla poszczególnych
stopów piki, które mogą świadczyć o przemianach
endo- i egzomorficznych, np. przemianie polimorficznej, topnieniu i krzepnięciu jednej z współistniejących
faz, które będą określane w dalszych badaniach metalograficznych.
Stop nr 6, w którym analiza ilościowa ujawniła zawartość aluminium na poziomie 4,75% wag., jest stopem przedeutektycznym. Temperatura topnienia tego
lutu jest zbliżona do danych literaturowych, gdzie temperatura topnienia dla stopu eutektycznego ZnAl5 wynosi 382oC. To pozwala przypuszczać, że również pozostałe wyniki pomiarów będą wskazywać na przybliżone wartości temperatury topnienia poszczególnych
stopów.

Sn
0,59
41,3
49,5
-

Mg
2,94
-

Oznaczenie stopu
ZnAl21,8Si0,8
ZnAl7Cu4
ZnAl9Si0,2
ZnAg1,3
ZnSn0,6Ag1,4
ZnAl4,8
ZnAg6,5Mg3,0
ZnAl2,1
ZnAl7,9Cu4,5
ZnAl5,8Sn41,3
ZnAl3,3Sn49,5Ag2,9
ZnAl15Si1
ZnAl4,0Si0,3

Tsolidus oC

Tlikwidus. oC

422
383
432
421
403
360
371
383
383
298
194
378
380

475
390
483
439
407
390
400
391
390
315
200
382
430

Dla stopu ZnAl2, gdzie zawartość glinu jest na poziomie 2,07%, wyniki pomiarów wskazały na temperaturę solidus o wartości 383oC, a likwidus 391oC.
Dla stopu ZnAg, gdzie zawartość srebra to 1,3%,
uśrednione wyniki wykazały, że temperatura solidus
wynosi 422oC, a likwidus 428oC.
Dla pozostałych stopów trój- i czteroskładnikowych
analiza jest bardziej skomplikowana, gdyż piki widoczne na wykresie nie zawsze wskazują temperatury przemian fazowych (rys. 4).
Dla stopów ZnAl22Si1, ZnAl4Si1, ZnAg7Mg3, ZnAl7Cu4 widoczne są dwa piki podczas nagrzewania próbek, co może świadczyć o niejednorodności stopów,
stanowiących mieszaninę związków o różnej temperaturze topnienia. Dla pozostałych badanych stopów: ZnAl3Sn50Ag3, ZnAl6Sn41, ZnAl9Si0,2 oraz
ZnSn0,5Ag1,5 widoczne są trzy piki podczas grzania
i chłodzenia próbek. Trudno jest analizować te wyniki
bez badań metalograficznych.

Wnioski
Pomiary DTA wykonano w celu określenia temperatury przemiany zachodzącej w badanych stopach, a w szczególności temperatury likwidus i solidus. Znajomość tej temperatury była niezbędna między innymi do oceny poprawności założonych składów stopów oraz ich przeznaczenia (zakresu temperatury pracy). Przeprowadzone pomiary pozwalają sformułować następujące wnioski:
– istnieje możliwość określenia dokładnej temperatury topnienia poszczególnych stopów na podstawie pomiarów deriwatograficznych, jednak muszą być one uzupełnione wynikami badań metalograficznych w celu dokładnego określenia zjawisk zachodzących w danym stopie lutowniczym;
– oszacowane temperatury solidus/likwidus stopów
na osnowie cynku z aluminium, srebrem, miedzią
i cyną z dodatkami krzemu i magnezu, których
temperatury topnienia są w przewidywanym zakresie, pozwalają przejść do dalszych badań nad
właściwościami nowo opracowanych stopów;
– na podstawie przeprowadzonych badań można
stwierdzić, że poszukiwania nowych stopów lutowniczych o podwyższonej temperaturze pracy
idą w dobrym kierunku i przybliżają do celu jakim
będzie opracowanie nowego lutu zastępującego
spoiwa SnPb.
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Właściwości złączy lutowanych
w stalowych ramach rowerowych
Properties of brazed joints in steel bicycle frame
Streszczenie

Abstract

Przedmiotem badań są złącza lutowane haków tylnych ram rowerowych. Złącza lutowane poddano badaniom wizualnym, radiologicznym i metalograficznym,
a także określono wytrzymałość złączy na rozciąganie.
Wyniki badań metalograficznych wykazały wysoką jakość
połączeń lutowanych. Nie stwierdzono istotnego wpływu
wstępnej obróbki cieplnej na właściwości złączy. Wszystkie rozciągane złącza ulegały zniszczeniu przy sile większej niż 21 kN.

The subject of the research are brazed joints of rear
clamps in bicycle frames. The brazed joints to visual examination, metallographic study and tensile strength test
were subjected. The results of metallographic examinations have shown a high quality brazed joints. No significant effect of the initial heat treatment on the properties
of joints was observed. All joints underwent destruction
at a force greater than 21 kN.

Wstęp
Stalowe ramy rowerowe wykonuje się często ze
stali chromowo-molibdenowych [1]. Części ram rowerowych łączy się za pomocą spawania lub lutowania
(rys. 1).
Główne części ramy łączy się przede wszystkim
metodami spawania, natomiast tylne haki łączy się
z cienkościennymi rurami ramy za pomocą lutowania
celem zwiększenia bezpieczeństwa użytkowania ramy.
Przedmiotem badań są złącza lutowane haków tylnych stalowych ram rowerowych w aspekcie ich właściwości otrzymywanych w warunkach produkcji. Złącza lutowane haków mają duże znaczenie ze względu na ewentualne naprawy ram związanych z wymianą haków na nowe. Zużyte haki można wylutować ze
złącza z ramą i po odpowiednim przygotowaniu wlutować nowe haki.
Do badań w niniejszej pracy wybrano trzy rodzaje haków do różnych typów rowerów (rys. 2). Haki
do konstrukcji ramy lutowano płomieniowo z użyciem lutu mosiężnego CU 301 wg PN-EN 1044:2002
(LM60K) o średnicy 2 mm [2] oraz topnika FH21
wg PN-EN 1045:2001 w postaci pasty [3].
Dr inż. Piotr Białucki, dr inż. Wiesław Derlukiewicz – Politechnika Wrocławska.
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a)

b)

Rys. 1. Przykładowe złącza w stalowej ramie rowerowej: a – złącze
spawane ramy, b – lutowany tylny hak
Fig. 1. The appearance of the sample joints in a steel frame bike:
a – welded joint of bicycle frame, b – brazed back clamp

Badania wizualne połączeń lutowanych
Badania wizualne przeprowadzono zgodnie z normą PN-EN 970 i poddano nim 11 polutowanych haków
tylnej ramy rowerowej (22 złączy). Złącza oceniano
okiem nieuzbrojonym oraz przy powiększeniu 5x. Badane złącza lutowane pokazano na rysunku 2.
Przed badaniem złącza czyszczono szczotką
z resztek zalegającego żużla potopnikowego oraz miejscowych warstewek zendry. Na rysunkach 3 i 4 pokazano przykładowe złącza przygotowane do badań wizualnych.
Każde złącze oceniano indywidualnie. Przykładowa ocena dla złączy nr 8.1 i 8.2 była następująca: „wizualnie złącze wykonano estetycznie, ale występuje

Rys. 2. Rodzaje badanych złączy lutowanych haków tylnej ramy
rowerowej
Fig. 2. The types of studied joints of soldered clamps of back bicycle frame

Rys. 3. Złącze lutowane nr 8.1 w stanie dostawy z obu stron połączenia
Fig. 3. The appearance of brazed joints No. 8.1, as supplied from
both sides of the connection

Rys. 4. Złącze lutowane nr 8.1 po oczyszczeniu ze zgorzeliny
z obu stron połączenia
Fig. 4. The appearance of brazed joints No. 8.1, after cleaning
from scale on both sides of the connection

Rys. 5. Złącza lutowane po próbie rozciągania (a, b)
Fig. 5. Appearance of the brazed joints after tensile test (a, b)

duże utlenienie powierzchniowe. Pachwina lutowiny
jest wąska i ciągła na całym obwodzie złącza. Po jednej stronie złącza nr 8.1 pachwina lutowiny jest gładka, a po drugiej porowata. W złączu nr 8.2 po obu jego
stronach pachwina lutowiny jest chropowata od przegrzania lub za małej ilości zadozowanego w procesie
topnika”.
W ogólnej ocenie badanych złączy można powiedzieć, że zostały wykonane poprawnie pod względem
budowy złącza i miały estetyczny wygląd zewnętrzny. W większości przypadków pachwiny lutowin w złączach były gładkie i błyszczące. Jednak w kilku złączach ujawniono lutowiny o powierzchni chropowatej,
a nawet porowatej, co prawdopodobnie było skutkiem
lokalnego przegrzania złącza podczas lutowania lub
wynikało z niedostatecznej ochrony miejsca lutowanego za pomocą topnika.

Statyczna próba rozciągania
Próby ścinania przez rozciąganie złączy lutowanych haków tylnej ramy rowerowej przeprowadzono w maszynie wytrzymałościowej Louis Schopper
na zakresie obciążenia 50 kN przy prędkości belki
5 mm/min. Do tego celu wykonano specjalne oprzyrządowanie umożliwiające obciążenia złączy lutowanych
naprężeniami ścinającymi – każdego złącza oddzielnie.
Przykładowy wygląd złączy po próbie rozciągania
pokazano na rysunku 5.
Pęknięcia w rozciąganych próbkach występowały w różnych miejscach złącza. Najczęściej pękały rurki ramy w strefie wpływu ciepła, jak na rysunku 5a,
ale przełomy występowały też w strefie SWC w haku
lub w materiale rodzimym rurki, jak na rysunku 5b.
Podczas próby rejestrowano siłę rozciągającą, a
także dla celów orientacyjnych wydłużenie złączy. Przykładowy wykres rozciągania pokazano na rysunku 6.
Jak widać na rysunku 6, złącze przed zniszczeniem
przenosi znaczne odkształcenia plastyczne, co ma
duże znaczenie w bezpieczeństwie użytkowania roweru. Najmniejsza wartość zanotowanej siły niszczącej
złącze przy obciążeniu statycznym wynosiła 21,6 kN.

Badania metalograficzne

Rys. 6. Wykres rozciągania złącza lutowanego (próbka nr 6.1). Maksymalna siła Fm = 23,44 kN
Fig. 6. Chart of tensile test of brazed joint No. 6.1. Maximum force
Fm = 23,44 kN

Badania metalograficzne złączy lutowanych haków
tylnej ramy rowerowej przeprowadzono na przekrojach podłużnych złączy w stanie nietrawionym. Obserwacji makrostruktur złączy dokonano za pomocą mikroskopu metalograficznego Neophot-32, stosując powiększenia 10÷50x. Zdjęcia makrostruktur wykonano
przy użyciu kamery cyfrowej przy powiększeniu 10x,
tak aby widoczny był przekrój całego złącza. Przykładowe makrostruktury pokazano na rysunku 7.
Jak widać na rysunku 7, szczeliny lutownicze
z obu stron haka nie są jednakowe, dużo większa jest
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a)
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Rys. 7. Makrostruktury złącza lutowanego haka tylnego ramy rowerowej: a –próbka nr 7.1, b – próbka nr 10.2
Fig. 7. Macrostructure of soldered joints of rear clamp of bike frame:
samples: a – No. 7.1, b – 10.2

szczelina lutownicza w dolnej części złącza, jednak we
wszystkich badanych złączach szczeliny były wypełnione całkowicie z prawidłowo ukształtowaną pachwiną lutowiny na brzegu rurki. Wypełnienie lutem złącza nr 7.1 (poza szczeliną) wynosi 3,8 mm w górnej
i 5,2 mm w dolnej części złącza, a złącza nr 10.2 odpowiednio 5,8 mm i 7,5 mm.
Na podstawie przeprowadzonych obserwacji makroskopowych wszystkie badane złącza zakwalifikowano jako złącza poprawne. Stwierdzono, że szczeliny lutownicze pomiędzy rurkami i płytką hakową tylnej
ramy rowerowej są dokładnie wypełnione lutem.
Wykryte pojedyncze wtrącenia topnika oraz pojedyncze pęcherze gazowe w lutowinie (rys. 7b, złącze
nr 10.2), nie zmniejszają istotnie wytrzymałości tych
złączy. Widoczne na zgładach metalograficznych różne ilości lutu wypełniające rurki w pobliżu złączy mogą
wynikać z niejednakowej porcji spoiwa podawanego
podczas procesu lutowania.

Wnioski
W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że:
– Wszystkie rozciągane złącza wytrzymały siłę
większą niż 21 kN.
– Badania metalograficzne potwierdziły wysoką jakość połączeń lutowanych haków.
– Niektóre złącza były lokalnie przegrzane, co objawia się porowatością zewnętrznej powierzchni
lutowin.

– W celu poprawy estetyki złączy korzystne byłoby
zwiększenie ich ochrony przez podanie np. większej ilości topnika lub zastosowania lotnego topnika.
– Nadmiar lutu zwiększający wypełnienie przestrzeni między rurką a hakiem powoduje zwiększone
zużycie spoiwa, lecz nie ma istotnego wpływu na
wytrzymałość złączy. Przy ręcznym dozowaniu lutu
z pręta trudno jest zachować wysoką precyzję.

Literatura
[1] http://www.kolarstwo-szosowe.gda.pl/comparison.html,
2005-09-21.
[2] PN-EN 1044:2002 Lutowanie twarde – Spoiwa.

[3] PN-EN 1045:2001 Lutowanie twarde – Topniki do lutowania
twardego – Klasyfikacja i techniczne warunki dostawy.

Paszport do Eksportu
W okresie od 20.09.2010 r. do 08.10.2010 r. polscy przedsiębiorcy z sektora MSP będą mieli możliwość uzyskania dotacji na działania związane z rozpoczęciem lub zwiększeniem eksportu z funduszy Unii Europejskiej w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działania 6.1. Środki przyznawane w ramach tego programu
przeznaczone są na finansowanie inicjatyw związanych z np. udziałem w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy, udziałem w zorganizowanych misjach gospodarczych za granicą, wyszukaniem
i doborem partnerów na rynku docelowym, uzyskaniem niezbędnych dokumentów do wprowadzenia produktów/usług
na wybrany rynek zagraniczny; doradztwem w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranym
rynku zagranicznym.
Procedura uzyskania dofinansowania jest dwuetapowa i obejmuje przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu (PRE)
oraz część wykonawczą związaną z wdrożeniem PRE. Możliwe jest uzyskanie dofinansowania do przygotowania
planu PRE w kwocie do 10,000 zł (maks. 80% kosztów) oraz finansowanie działań określonych w Planie Rozwoju
Eksportu w kwocie do 200,000 zł (maks. 50% kosztów).
Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(www.parp.gov.pl)
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Wybrane aspekty badań ultradźwiękowych
miedzianych połączeń lutowanych
Some aspects of ultrasonic testing
of brazed copper joints
Streszczenie

Abstract

Badania ultradźwiękowe połączeń lutowanych są
trudne technicznie, zwłaszcza interpretacja uzyskanych wskazań oraz określenie kryteriów klasyfikujących. Mimo istniejących norm PN-EN ISO 18279:2008
i PN-EN 12799:2003, w praktyce przemysłowej, najczęściej dla każdego typu lutowanego złącza konieczne jest
opracowanie szczegółowej instrukcji badania z podaniem
kryteriów klasyfikujących połączenie. Lutowanie twarde
miedzi lutami na osnowie srebra, wobec różnic właściwości akustycznych tych materiałów, stwarza dodatkowe utrudnienia w analizie propagacji fali ultradźwiękowej
w interesującym nas obszarze połączenia. Przedstawiony przykład procedury kontrolnej wskazuje na możliwość
opracowania skutecznej, ultradźwiękowej metody określania przydatności użytkowej złącza lutowanego

The ultra-sonic testing of brazed joints is a challenging
process, particularly the interpretation of results as well as
the choice of classifying criterions may cause problems.
Despite of exist-ing of PN - EN ISO 18279:2008 and PN
- EN 12799:2003 norms, in industrial practice, usually for
every brazed joint type, it is necessary to prepare a precise instruction of testing including classifying criterions.
Brazing of copper with the silver brazes, because of differences of properties of these materials, creates troubles in
assessment of propagation of ultra-sonic wave in the area
of the joint. Discussed case of control procedure shows
the possibility of developing of effective method of assessment of properties of brazed joint.

Wstęp
Jakość złączy spawanych można precyzyjnie oceniać, stosując zalecenia normy PN EN 12062. Jednoznaczne zdefiniowanie wymagań, dotyczących
3 poziomów jakości i skorelowanie ich z uzyskiwanymi wskazaniami w różnych metodach kontrolnych
pozwala na prawidłowe i jednoznaczne stosowanie ich w praktyce. Jest to wynik wieloletnich prac
badawczych nad określeniem wpływu niezgodności na właściwości poszczególnych rodzajów złączy.
Dla złączy lutowanych nie prowadzono takich prac,
mimo że znajdują one coraz szersze zastosowanie w wielu dziedzinach techniki [1]. Często są optymalną techniką łączenia materiałów bez ich nadtapiania, zapewniającą odpowiednie właściwości elekMgr Andrzej Łosieczka – ALSTOM Power
Sp. z o.o. Wrocław, dr inż. Lesław Sozański – Politechnika Wrocławska.

tryczne i mechaniczne. Zróżnicowane technologie
lutowania miękkiego i twardego wymagają odrębnego określania ich niezgodności i kryteriów odbiorowych. Lutowanie twarde, od którego oczekuje się
przede wszystkim dobrych właściwości wytrzymałościowych połączeń, doczekało się opracowania kilku norm. Jednak specyficzne cechy tego typu połączenia komplikują opracowanie ogólnych procedur
normalizujących ocenę jego jakości. Wprowadzone normy bardzo ogólnie traktują definiowanie niezgodności oraz kryteria ich akceptacji w złączach lutowanych i stanowią najczęściej podstawę do opracowania instrukcji dla konkretnych przypadków. W
odniesieniu do lutowania twardego miedzi należy
uwzględnić możliwość zmiany parametrów propagacji fali ultradźwiękowej w badanym materiale (prędkość, tłumienie), nawet w przypadku lutowania serii
jednakowych wymiarowo elementów, w stosunku do
zastosowanych wzorców. Takie różnice, zwłaszcza
w tłumieniu fali, mogą na przykład istotnie wpływać
na ocenę niezgodności.
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Klasyfikacja niezgodności

Normalizacja badań nieniszczących

Niezgodności w połączeniach lutowanych sklasyfikowano, wg PN EN ISO 18279:2008, w 6 grupach
(1 – pęknięcia, 2 – pustki, 3 – wtrącenia stałe, 4 – brak
połączenia, 5 – niezgodności kształtu i wymiarów,
6 – niezgodności różnorodne). Niezgodności określa się również w zależności od miejsca występowania jako zewnętrzne (niecałkowite wypełnienie
szczeliny lutowniczej, pęknięcia, porowatość powierzchni lutowiny itd.) i wewnętrzne (pęknięcia,
brak wypełnienia spoiwem szczeliny złącza, wtrącenia stałe itd.). Przykłady oznaczania pęcherzy
gazowych i braku wypełnienia pokazano w tablicy I,
zaś w tablicy II podano proponowane dla nich kryteria oceny niezgodności.

W normie PN-EN 12799:2003/A1 [4] podano
ogólne zasady stosowania podstawowych metod
badań nieniszczących (badania: wizualne, ultradźwiękowe, radiograficzne, penetracyjne, szczelności, na obciążenia i termograficzne). Metody badań
nieniszczących nie są związane z określonym rodzajem lutowanego na twardo złącza. Zadowalającą metodę badań można opracować i zastosować
tylko wówczas, gdy weźmie się pod uwagę wszystkie istotne czynniki dotyczące stosowanej aparatury i właściwości badanego złącza. Do badań ultradźwiękowych norma zaleca stosowanie techniki echa
przeprowadzanej najczęściej wiązką ultradźwiękową skierowaną prostopadle do płaszczyzny złącza.
W uzasadnionych przypadkach można stosować
inne techniki, szczególnie technikę przepuszczania.
Do niezgodności stosunkowo łatwo wykrywanych
i określanych norma zalicza: niepełne wpłynięcie
lutu do szczeliny kapilarnej, pęcherze lub wtrącenia
żużla, niepełne zwilżenie powierzchni materiału podstawowego oraz pęknięcia podłużne i poprzeczne.
Połączenie lutowane doczołowe (rys. 1a), w zależności od wymiarów oraz dostępności i możliwości
obróbki powierzchni elementów łączonych, można
kontrolować każdą techniką ultradźwiękową – metodą echa lub przepuszczania z głowicami typowymi lub kątowymi. Przy średnicach powyżej 25 mm
można z powodzeniem stosować metodę tandem.

Tablica I. Przykładowe oznaczenia niezgodności w złączach lutowanych wg PN EN ISO 18279:2008
Table I. An example of description of imperfection in brazed joints according to PN EN ISO 18279:2008
Sferoidalne
wtrącenia
gazowe

2BGAA
2BGGA
2BGMA

Pęcherze
gazowe

pęcherze
równomiernie
rozłożono
gniazdo
pęcherzy
łańcuch
pęcherzy

2BGHA

4JAAA

Brak
wypełnienia

Niecałkowite wypełnienie
szczeliny lutowniczej złącza

Rys. 1. Charakterystyczne kształty złączy lutowanych na twardo
z punktu widzenia badań ultradźwiękowych [2]
Fig. 1. Characteristic shapes of brazed joints for ultra-sonic
testing [2]

Tablica II. Przykładowe kryteria oceny niezgodności
Table II. Example of criteria of assessment of imperfections
Oznaczenie Określenie

Proponowane granice niezgodności dla poziomów jakości
Umiarkowane D
Pośrednie C

Ostre B
2BGAA
Pęcherze
maks. 20% rzutu powierzch2BGGA
maks. 40% rzutu powierzchni złącza maks. 30% rzutu powierzchni złącza
2BGMA
gazowe
ni złącza
2BGHA
Maksymalna dopuszczalna średnica pęcherza gazowego lub jego powierzchnia może być określona dla specjalnych zastosowań
4JAAA

Brak wypełnienia

60% lub więcej rzutu powierzchni
złącza powinno być wypełnione stopiwem lutowniczym

70% lub więcej rzutu powierzchni
złącza powinno być wypełnione
stopiwem lutowniczym

80% lub więcej rzutu powierzchni
złącza powinno być wypełnione
stopiwem lutowniczym

Dopuszczalne, gdy nie wpływa niekorzystnie na funkcjonowanie złącza i nie tworzy przerwy na powierzchniach elementów
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Tablica III. Charakterystyki echogramów złączy lutowanych na twardo [4]
Table III. Profiles of echograms of brazed joints [4]
Rodzaj niezgodności

Charakterystyka odbicia

niepełne wpłynięcie
duże pęcherze/wtrącenia
pęknięcia podłużne

całkowite odbicie, gdy powierzchnia
niezgodności przekracza przekrój
wiązki ultradźwiękowej

drobne pęcherze
niepełne zwilżenie

częściowe odbicie zależne od gęstości porowatości lub stopnia zwilżenia

pęknięcia poprzeczne

charakterystyka jak dla złącza
poprawnego.
UWAGA. Zwykle ten rodzaj niezgodności będzie wykrywany tylko podczas przeszukiwania pod kątem
ostrym do płaszczyzny złącza

Złącze poprawne

niski poziom odbicia w zależności
od różnic właściwości akustycznych
lutowanych na twardo materiałów
i od spoiwa do lutowania na twardo

W połączeniu zakładkowym (rys. 1b), w zależności
od grubości elementów oraz dostępu, można stosować metodę przepuszczania lub echa z analizą echa
dna (przeciwległa ścianka drugiego elementu). W
przypadku połączenia lutowanego w wielu płaszczyznach (rys. 1c) należy dla każdej płaszczyzny opracować procedurę kontroli [2]. Charakterystyki echogramów złączy lutowanych na twardo, zgodnie z normą podano w tablicy III [4].

Przykład badania wielowarstwowego
złącza lutowanego prętów miedzianych
Złącze lutowane wielowarstwowe prętów miedzianych lutem srebrnym z miedzianą obudową badano
jednostronnie metodą ultradźwiękową echa (rys. 2).
Zastosowano defektoskop cyfrowy uniwersalny
oraz głowicę pojedynczą 5 MHz z przetwornikiem o
średnicy 5 mm. Określono następujące parametry badania: długość fali podłużnej w miedzi λCu = 0,94 mm
(cCu = 4700 m/s), NCu = 6 mm, szerokość wiązki w odległości 16 mm od głowicy 3,2 mm. Zasady skalowania urządzenia pokazano na rysunku 3. Przyjęto, że

Rys. 2. Złącze lutowane wielowarstwowe prętów miedzianych z obudową, zaznaczona siatka rejestracji wskazań
Fig. 2. Brazed multi-layered joint of copper rods with casing, marked
mesh of registration of indications

Rys. 3. Schemat skalowania defektoskopu
Fig. 3. Pattern of calibrating the defectoscope

a)

b)

Rys. 4. Schemat charakterystycznych wskazań: a – wskazanie nierejestrowane, b – wskazanie rejestrowane
Fig. 4. Diagram of a typical indications: a – unreported indication,
b – checkable indication
Rys. 5. Ekran defektoskopu; widoczne wskazania dobrego połączenia lutowanego
Fig. 5. Screen of defectoscope;
the visible indication of good brazed connection

punktem odniesienia jest drugie echo od płaskodennego otworu D1 = 4 mm (w odległości 16 mm) ustawione na pełną wysokość ekranu, zaś poziom rejestracji – wskazania wyższe niż 30% wysokości ekranu w odległości 16 mm (co odpowiada płaskodennemu otworowi Dr = 2,2 mm). Badania przeprowadzono
w zakresie obserwacji 0÷50 mm (rys. 4, 5).
Siatkę rejestracji wskazań 5 x 5 mm (miejsca
przyłożenia głowicy na elemencie) pokazano na
rysunku 2. Jeżeli w miejscu przyłożenia głowicy do
badanego elementu pojawi się impuls w odległości
16 mm o wysokości większej niż 30% ekranu, powierzchnia całego kwadratu siatki uznawana jest za
wadliwie zlutowaną. Kryterium oceny jakości złącza
lutowanego wynikało z wieloletniego doświadczenia stosowania w praktyce takich badań. Za dobre
uznaje się złącze, którego powierzchnia zsumowanych kwadratów uznanych za wadliwe nie przekracza 25% całkowitej powierzchni złącza. Doświadczony operator może na podstawie proporcji innych, widocznych na ekranie impulsów (np. echo dna, echo
od warstw pośrednich), wyciągnąć dodatkowe wnioski o jakości złącza. Takie informacje mogą stać się
bardzo przydatne do kontroli stabilności parametrów
akustycznych badanego materiału, w szczególności
śledzenie wysokości echa dna może być podstawą
przeprowadzenia niezbędnej korekty wzmocnienia
badania ultradźwiękowego.
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Podsumowanie
– Badanie ultradźwiękowe złączy lutowanych miedzi
daje pozytywne rezultaty. Wymaga jednak opracowania szczegółowej instrukcji badania, jak również
określenia poziomów akceptacji dla poszczególnych spoin lutowniczych.
– Połączenie lutowane, w zależności od wymiarów oraz
dostępności i możliwości obróbki powierzchni elementów łączonych, można kontrolować metodą echa lub
przepuszczania z głowicami typowymi, jak i kątowymi.
Wymaga to jednak poniesienia dodatkowych kosztów
na opracowanie specjalnych procedur kontrolnych.

– Dzięki wspomaganiu komputerowemu technik
kontroli ultradźwiękowej można rejestrować i przechowywać wyniki takich badań, co ułatwia analizę i modernizację kryteriów odbioru, a także stwarza możliwości spełnienia wymogów systemów jakości.
– Opracowane normy europejskie bardzo ogólnie
traktują definiowanie niezgodności oraz kryteria
ich akceptacji w złączach lutowanych.
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Dzięki FastMig Pulse 350/450
każdy statek może pływać

Inteligentne rozwiązania do
wymagających środowisk.
Zbuduj idealne urządzenie do spawania impulsowego MIG/MAG.
Zestawy chłodzone gazem lub płynem można łączyć z nowatorskimi
urządzeniami do podawania drutu na duże odległości i zdalnym
sterowaniem, uzyskując doskonałe wyniki spawania. Produkty
Kemppi Wise zwiększają możliwości wyboru i oferują rozwiązania
dostosowane do rzeczywistych zastosowań, zapewniając szybkie
spawanie oraz wysoką jakość i dużą wytrzymałość spoin.
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