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Optymalizacja parametrów lutowania próżniowego
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Special measuring methods for the optimization
of high temperature brazing with glas solders and reactive brazing
filler metals in air for components of the high temperature solid oxide fuel cell

Streszczenie

Abstract

Gotowe do użytku wysokotemperaturowe ogniwo paliwowe SOFC (Solid Oxide Fuel Cell) po charakteryzuje się
prostą konstrukcją różnych z punktu widzenia materiałoznawstwa elementów, które tylko za pomocą zaawansowanych procesów mogą prawidłowo zostać ze sobą połączone.
W zależności od przewidywanego ich zastosowania,
jako stacjonarny lub przenośny element, powstały dwa
różniące się rozwiązania konstrukcyjne, które wymagają odmiennego procesu łączenia. Głównym procesem
w przypadku stacjonarnego modelu jest łączenie segmentu SOFC za pomocą zapewniającego izolację elektryczną
lutu ceramiczno-szklanego. W przenośnym modelu segment SOFC składa się z pojedynczych kaset, w których
warstwa zestalonego elektrolitu (8YSZ) jest lutowana za
stalowym oknem segmentu za pomocą lutu metalicznego.
Lutem metalicznym jest srebro (Ag) z niewielkimi dodatkami polepszającymi zwilżalność (CuO, TiH2). Decydująca w doborze lutu w obu przypadkach procesu lutowania jest możliwość ich użycia w normalnej atmosferze (powietrze), a więc warunkach utleniających.
Tych procesów lutowania nie można traktować jako
standardowe, gdyż wymagają one ciągłej optymalizacji
ze względu na zastosowanie różnych gazów w procesie
użytkowania (wodór, metan, tlen) i wysokich temperatur
procesu oraz na ciągłe zmiany konstrukcyjne w segmentach SOFC.

The functional principle of an operational solid oxide fuel cell (SOFC) is quite simple indeed, but the materials of the component parts are extremely dissimilar,
wherefore only highly developed thermal joining processes can professionally join these components. Depending on the intended fields of application, on one hand a
stationary and on the other hand a mobile operating, two
quite different types of constructions had been designed.
Each of these demands a diverse joining technology. The
main joining process of the stationary design is the electrically isolating bonding of single steel plates with a glass
-ceramic solder to build up a SOFC stack. In the mobile design a SOFC stack consists of single cassettes, at
which a solid electrolyte layer (8YSZ) is brazed to a window sheet of the steel cassette with a brazing filler metal
(BFM). This BFM is silver with low constituents of wetting
enhancing additives (CuO, TiH2). The applicability in natural air, ergo under oxidising conditions, is essential for
both of these brazing processes.
These two brazing processes can not be regarded as
standard joining processes, as they require permanently
optimisation because of the different process gases (hydrogen, methane, oxygen), high operating temperature,
and repeated changes of the construction of the SOFC.
The FZJ-ZAT (work group: Special Joining Technology, Development and Application) developed special metrological and visual methods in order to study the joining
properties of the brazing materials more detailed and to
modify them closer matching to the changeable requirements. So the shrinkage of glas solder coatings and the
viscosity of molten Silver-BFM are studied by dilatometric measurements. The melting process of Silver-BFM is
in situ documented by the means of high temperature endoscope videos.

Michael Stefan Reichle – Parker Hannifin
GmbH, NIemcy, Dirk Federmann, Dipl.-Ing. Thomas Koppitz – Forschungszentrum Jülich GmbH,
FZJ-ZAT, Niemcy, Prof. Dr.-Ing. Uwe Reisgen –
RWTH Aachen University, Welding and Joining Institute, Niemcy.

Wstęp
Aby możliwe było dokładne określenie właściwości
łączących materiałów lutowniczych i ich dopasowanie
do zmiennych wymagań, zostały w FZJ-ZAT (Gruppe
Sonderfügetechnik, Entwicklung und Anwendung) zastosowane specjalne procesy pomiarowe i wizualne.
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Za pomocą urządzeń do pomiarów dylatometrycznych
można badać procesy skurczu powłok lutów szklanych
i lepkość ciekłych lutów srebrnych, a zdjęcia wykonane za pomocą endoskopu wysokotemperaturowego ilustrują zachowanie ciekłego lutu srebrnego.
Z jednej strony ciągle wzrasta zapotrzebowanie na
energię przez ludzi, którzy oczekują coraz większego komfortu i mobilności. Z drugiej coraz bardziej krytykuje się aktualnie stosowane systemy wytwarzania
energii, wykorzystujące skamieniałe materiały palne,
z powodu ich złej sprawności i niekorzystnego bilansu CO2. Dlatego poszukiwania efektywniejszych źródeł energii kieruje się, obok odnawialnych eliminujących wydzielanie CO2 sposobów wytwarzania energii
(elektrownie wiatrowe, kolektory słoneczne), również
na pozyskiwanie energii z ogniw paliwowych. Omijają
one wielostopniowy proces cieplny np. opalanej węglem kamiennym elektrowni parowej, z „chemicznoH2
Gaz palny

+
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+
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Rys. 1. Reakcje chemiczne zachodzące w ogniwie paliwowym SOFC
Fig. 1. Chemical reaction of a SOFC
Ogniwo

Materiał anody (1mm)
Warstwa anody (15 µm)
Warstwa elektrolitu (10 µm)
Warstwa katody (30 µm)
Rys. 2. Budowa pojedynczego ogniwa SOFC Jülich
Fig.2. Layout of a single “Juelich” SOFC cell

Rys. 3. Stos z elementów w modelu F20-SOFC
Fig. 3. Component parts of the F20-design-SOFC
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cieplno-potencjalno-kinetyczno-elektrycznym“ procesem przetwarzania energii i zamieniają energię chemiczną w procesie reakcji w elektrolicie bezpośrednio
w prąd elektryczny i ciepło. Poszczególne typy ogniw
paliwowych różnią się z powodu zastosowanego materiału elektrolitu, odpowiednim chemicznym nośnikiem energii i optymalną temperaturą pracy, która wynosi od 100 do 1000°C. W najkorzystniejszym przypadku produktem tej reakcji, poza energią elektryczną jest tylko woda, a proces jest neutralny pod względem emisjii CO2 (rys. 1).
Przez powierzchniowe złącza kontaktowe (np. sieci niklowe) możliwe jest odbieranie napięcia z poszczególnych ogniw, jego gromadzenie i następnie poprzez
przewody zewnętrzne przekazywanie odbiorcom energii elektrycznej.
W FZ Jülich znajduje się centrum badań nad wysokotemperaturowymi ogniwami paliwowymi (Solid Oxide Fuel Cell – SOFC), przy czym wszystkie problemy, takie jak wytwarzanie materiałów stosowanych w
ogniwach, techniki łączenia, symulacja, technika systemów, testowanie długotrwałości funkcjonowania itd.
są realizowane przez różne instytuty [10].
Ogniwo paliwowe SOFC jest, z badawczego
punktu widzenia, szczególnie interesujące, ponieważ, nadaje się do współpracy z wieloma gazami
(CH4, H2, CO) i dlatego, że wysoka temperatura procesu, obecnie 800°C, otwiera możliwość stworzenia
energetycznie korzystnej kombinacji z innymi procesami chemicznymi. W Centrum Badawczym FZ
Jülich powiodła się, poprzez kombinację specjalnych procesów wytwórczych, realizacja projektu budowę bazującego na podłożu ogniwa [1]. W celu obniżenia do minimum oporu dyfuzji jonów tlenu, funkcję nośnika przyjmuje porowata, spiekana anoda
w formie płyt wykonana z materiału cermetowego
Ni-NiO (metalowo-ceramiczna mieszaniana, o grubości 1 mm) ale tylko ok. 10 µm grubości aktywnej
warstwy elektrolitu ze stabilizowanego itrem tlenku
cyrkonu 8YSZ (rys. 2).
Grupa badawcza Sonderfügetechnik, Entwicklung
und Anwendung (FZJ-ZAT) miała za zadanie opracowanie odpowiednich technologii łączenia ogniw SOFC
możliwych do zastosowania w budowie ogniw.
Trudność tego zadania wiązała się z tym, że dla obu
obecnie występujących typów konstrukcji ogniw SOFC
stosuje się różne sposoby łączenia, które muszą zapewnić odporność na działanie podwyższonej temperatury, trwałość w procesie długotrwałego użytkowania
i możliwość ich automatyzacji.
Pierwszy typ ogniwa jest odpowiedni dla stacjonarnego zastosowania, np. jako domowe źródło energii,
i został po wielu ulepszeniach konstrukcyjnych oznaczony jako model F20 (rys. 3). Kwadratowe ogniwo ma
długość boku 20 cm.
W przypadku drugiego typu właściwe ogniwa paliwowe są wlutowane w pojedycze kasety wykonane z
cienkościennej blachy. Stałe metalicznie polutowane
połączenie ogniwa i blaszanego okna oraz znaczne

Rys. 4. Zestaw testowy
modelu CS-SOFC złożonego z RAB (ogniwo) i
elementu ceramicznego
lutowanego lutem szklanym
Fig. 4. Test stacking of
a CS-design-SOFC, RABrazing of cells, joining of
cassettes with glas solder

zmniejszenie masy preferują ten tzw. model CS do zastosowania przenośnego np. w samochodach osobowych, pojazdach użytkowych i samolotach (rys. 4).
Ponieważ w sieciach pokładowych samolotów ciągle
rośnie zapotrzebowanie na energię elektryczną, wzrastają również wymagania stawiane ogniwom SOFC które mają zastąpić kombinację złożoną z agregatu napędowego (silnik z zapłonem samoczynnym, turbina gazowa) i generatora.

Zastosowanie dylatometrów do badań
właściwości łączących materiałów
Laboratorium badań materiałowych FZJ–ZAT dysponuje trzema dylatometrami z przesuwanym prętem,
za pomocą których mierzona jest zwykle rozszerzalność cieplna nowych materiałów ogniw paliwowych
i ich połączeń. Dobre dopasowanie współczynników
rozszerzalności cieplnej należy do najważniejszych warunków zapewniających, powstanie prawidłowego połączenia. Podczas prowadzenia standardowych pomiarów rozszerzalności cieplnej rozważano możliwość wykorzystania tych urządzeń jako sposobu oznaczania innych właściwości materiałów.

Pomiary dylatometryczne skurczu lutów
szklano-ceramicznych
W przypadku modelu stacjonarnego ramy i płyty
łączników wewnętrznych wykonanych z odpornej na
korozję ferytycznej stali chromowej 1.4760 (X1CrTiLa22, ThyssenKrupp VDM, o nazwie handlowej Crofer22APU), łączone są lutem szklanym, tworząc segment SOFC o wielu płaszczyznach [2].
Lut szklany, na rysunkach 3 i 4 widoczny jako białe pasma, jest bardzo ważny. Powinien nie tylko mocno
mechanicznie połączyć metalowe części „powtarzającej się jednostki” (repeating unit), ale również zapewnić
ich odizolowanie elektryczne, szczelnie zamknąć przestrzenie gazowe i umożliwić określone, zdefiniowane
ruchy osiadania stosu w procesie łączenia (rys. 5).
Ogniwo SOFC wymaga wielkopowierzchniowego
kontaktu, który powstaje przez elastyczny docisk sieci niklowej ze spieczoną pastą anodową i warstwą pa-

Powtarzający się segment

Łącznik
Anodowa warstwa kontaktowa
Katodowa warstwa kontaktowa
Rama
Uszczelnienie z lutu szklanego (250 µm)
Rys. 5. Sposób ułożenia elementów w stos modelu F
Fig. 5. Stacking of F-design single components

sty kontaktowej. Wymiar ten musi być identyczny z powierzchnią osiadania lutu szklanego, jeżeli ma powstać
szczelne dla gazów i stabilne wypełnienie krawędzi.
Badania nad parametrami takiego procesu łączenia, prowadzone na częściach oryginalnych, są nieprzydatne, ponieważ są obarczone zbyt dużymi kosztami materiałowymi i czasowymi.
Badania polegały na doborze i zastosowaniu odpowiedniego kształtu próbki zastępczej do badań i dokładnego urządzenia pomiarowego pozwalającego na
określenie wpływu wielu różnych czynników na proces
łączenia.
Dylatometr do pomiaru osiadania lutu szklanego
Do badań modelowych procesu osiadania lutu podczas lutowania, zastosowano dylatometr NETZSCH
L75. Dla tego urządzenia skonstruowano nową ceramiczną końcówkę przystosowaną do mocowania próbek i umożliwiającą obciążanie jej określoną siłą spęczania. Poprzez ramię dźwigni pomiarowej, umieszczonej w wycięciu próbki, przenoszone są zmienne wartości siły spęczania. Obciążniki przez sztywną płytkę ceramiczną wywierają równomierne obciążenie powierzchniowe (P ≤ 39 kPa) (rys. 6).
Próbka lutu szklanego

Elementy stalowe

Czujnik pomiarowy

Ceramika stała

Stempel dociskowy

Ceramika ruchoma

Rys. 6. Mocowanie opuszczanej próbki
Fig. 6. Principle of the sagging experiment
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Tablica I. Wymagania stawiane lutom do łączenia ogniw SOFC
Table I. Requirement profile for SOFC-glas solder

Rys. 7. Badana próbka w zmontowanym stanie
Fig. 7. Mounted sample for sagging experiment

Wybór lutów szklanych do łączenia ogniw
Szkła nadtapiane, luty szklane i szkliwa emalierskie
znajdują zastosowanie przemysłowe w technice próżniowej jako izolujące albo przezroczyste przeloty oraz
w budowie zbiorników chemicznych jako powłoki odporne na korozję. Żadne z tych szkieł technicznych nie
spełnia w wystarczający sposób wymagań stawianych
materiałom do łączenia ogniw SOFC, ponieważ ogólnie
uznawane są one za sprzeczne. Spośród wymagań: 1)
dobrego dopasowania rozszerzalności cieplnej w ogniwie i łączniku wewnętrznym 2) możliwość do zastosowania lutów o lepkości wynoszącej 104÷106 dPa*s
w temperaturze lutowania 3) stabilności chemicznej
przy wysokiej temperaturze pracy (800oC) i oddziaływaniu różnych gazów (H2, CO, O2, H2O) i 4) niezawodnych
właściwości wytrzymałościowych np. obciążeniach
zmiennymi temperaturami; jedno z wymagań zwykle
nie jest spełnione. To uzasadnia dotychczasowe wysokie nakłady na badania realizowane w FZ Jülich wraz
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Topt. ~ 800 ºC

Izolacja elektryczna,

R > 2 kΩ•cm2

Szczelność gazowa,

qL < 10-7 mbar•l•s-1

Dopasowana rozszerzalność cieplna,

α ~ 12 10-6 K-1

Zdolnośc do odkształcania w temperaturze łączenia

η ~ 104 ÷ 10-6 Pa•s

przyczepność do stali i elektrolitów
Stabilność chemiczna w atmosferach utleniających lub redukujących

Do wyboru
Wysoka

Tablica II. Udział składników podstawowych w szkle REAL (% wag.)
oraz temperatury osiadania
Table II. Contents of main components of REAL-glases (wt. %), determined sagging temperatures
BaO

SiO2

REAL #1

Szkło

60

27

696,6

REAL #3

55

31

715,6

REAL #4

49

37

742,0

Temperturaosiadania, °C

z partnerami Fraunhofer ISC Würzburg i RWTH Aachen
University-GHI. Profil wymagań zestawiono w tablicy I.
Do wytworzenia lutu szklanego stosuje się mieszaninę szkła, składającą się z komponentów krzemianowych i tlenkowych, którą kolejno stapia się, spieka, przetapia, spieka w platynowym tyglu w temperaturze ok. 1480OC, następnie materiał się miele i miesza
z materiałami organicznymi, przerabiając do postaci
pasty. Następnie są one nanoszone w miejsca połączenia techniką dyspersyjną lub sitodrukową.
Ruch osiadania połączenia charakteryzuje proces
uszczelniania warstwy lutu szklanego. Jest on kombinacją spiekania i lepkiego płynięcia.
Przykładowo pokazano, jak przy wytwarzaniu lutu
szklanego w programie REAL SOFC (patrz również
www.real-sofc.org) zmienne ilości tylko podstawowych
składników w układzie BaO•SiO2 (tablica II) przy takich
samych dodatkach B2O3, CaO i Al2O3 wywierają wpływ
na temperaturę osiadania (rys. 8).
Badania osiadania szkieł REAL #1, 3, 4

Skurcz względny [%]

Pierścienie średnicy 18,5 mm wykonane ze stali Crofer22APU, o grubości 1 mm, odtwarzają kształt
próbki. Wykorzystują w pełni przestrzeń w rurze pieca.
Przez otwory w lewej części wprowadzona jest, dociskana do powierzchni prawego pierścienia, końcówka
czujnika pomiarowego, mierząca skurcz próbki [3].
Przed właściwym cyklem pomiarowym przeprowadza się kalibrację urządzenia, sprawdzając dokładność
pomiaru temperatury na podstawie próby topienia folii z
czystego złota oraz pomiary zerujące, podczas których
określa się deformacje metalowych powierzchni próbek
powstałe wskutek oddziaływania temperatury, które zostaną uwzględnione przy określaniu skurczu badanej
warstwy lutu szklanego. Zamontowana w głowicy pomiarowej urządzenia próbka pokazana jest na rysunku 7.
Do zmiennych, występujących w pomiarach, zalicza
się cykl temperaturowy (programowanie T/t) i siłę spęczania. Najważniejszymi wielkościami określanymi w
pomiarach są: temperatura, przy której obserwuje się
zauważalne wystąpienie skurczu i wielkość procentowego skurczu liniowego.
Przy programowaniu T/t należy uwzględnić również
inne aspekty związane ze stosowaniem tego typu lutów, takie jak okres wygrzewania organicznego materiału wiążącego i okres przetrzymania potrzebny do
wykrystalizowania lutu szklanego.
Na tak zbudowanym stanowisku pomiarowym możliwy jest pomiar skurczu z mikrometrową dokładnością.

Odporność na działanie podwyższonej
temperatury

Poziom 5%

Temperatura
Rys. 8. Skurcz szkieł REAL. Określenie temperatury osiadania
Fig. 8. Sagging tests of glases (REAL-SOFC project), determination
of sagging temperatures

Temperatura

α 10-6 /K

Współczynnik rozszerzalności cieplnej (αtechn.) stali i
lutu szklanego 48 (spiekany/skrystalizowany)

Temperatura, ºC

Skurcz względny, %

Badania osiadania szkło REAL #1

krystaliczny
spiekany

Czas [min]
Rys. 9. Przebieg zmian skurczu w szkle REAL #1
Fig. 9. Sagging behaviour of REAL-glas #1

Temperatura, ºC
Rys. 10. Dopasowanie w procesie krystalizacji rozszerzalności szkła
48 do stali Crofer22
Fig. 10. Matching of the CTEs of glas 48 and steel Crofer22 by cristallisation of the glas

Grubość wyjściowa warstwy, jak również rodzaj powłoki mogą być dowolnie zmieniane. W przypadku jednostronnego nanoszenia powłoki jako standard przyjmuje się jej grubość równą 500 µm, a dla dwustronnego
1000 µm. Stąd określono względną wartość temperatury osiadania odpowiadającą 5% wartości liniowego skurczu. Miara ta, odpowiadająca w rzeczywistości absolutnemu skurczowi równemu tylko 0,025 mm przy jednostronnej warstwie lutu szklanego, dobrze nadaje się do
wyznaczenia temperatury osiadania (którą można stosować do porównywania lutów), jak również pozwala na
pominięcie zmian zachodzących w łączonym materiale
podczas jego podgrzewania przy wytwarzaniu próbek.
Początek krystalizacji mieszanek proszków szkła
określano w towarzyszących badaniom pomiarach kalorymetrycznych za pomocą DSC (Differential Scanning Calorimetry). Definiują one minimalną temperaturę przetrzymania próbki (np. 850°C) Przebieg procesu krystalizacji i odpowiedni dla niego czas przetrzymywania w podwyższonej temperaturze (np. 10 h) był
określany na podstawie badań szlifów metalograficznych za pomogą mikroskopu świetlnego.
Badania osiadania pozwalają na określenie dla każdego lutu szklanego charakterystycznego przedziału
temperatur, w których powinien odbywać się proces łączenia, oraz wielkości skurczu w każdej technice nanoszenia warstwy.
Na rysunku 9 pokazano, jak przebiega proces osiadania w interesującym nas wąskim przedziale temperatur (ok. 100 K). Wynika z tego, że przy łączeniu stosów
dla dużych mocy proces należy prowadzić w jednorodnym, dokładnym polu temperatury, aby osiągnąć równomierne osiadanie ogniw w całym stosie. W wykonanym dotychczas największym 60 – ogniwowym stosie
FZJ (F‘20-60-01) płyta główna osiadła ponad 100 mm.
Dodatkowym wymaganiem jest wytworzenie krystalizującego lutu szklanego o stabilnej termicznie mikrostrukturze, którego współczynnik rozszerzalności
cieplnej będzie najlepiej dopasowany do współczynnika rozszerzalności stali. W procesie doboru ceramiki szklanej należy korzystać z odpowiedniego układu
równowagi i dobierać taki skład szkła, w którym występują zarodki krystalizacji i który wymaga przetrzymy-

wania w podwyższonej temperaturze. Wpływ obróbki
cieplnej w procesie krystalizacji szkła z układu równowagi SiO2-BaO-CaO-Al2O3 pokazano na rysunku 10.
Po spiekaniu szkła 48# w temperaturze 800ºC normalna próba dylatometryczna (o długości 25 mm)
wykazuje typowe jeszcze dla szkła właściwości,
tzn. wzrost współczynnika rozszerzalności α powyżej temperatury przemiany (Tg) i następujące po niej
zmiękczenie. Po procesie krystalizacji (przetrzymaniu w podwyższonej temperaturze) punkt Tg zanika,
a współczynnik rozszerzalności α wyraźnie wzrasta.
Kompozytowe luty szklane stanowią dalszy kierunek badawczy, w którym dodatek włókien ceramicznych
(np. ZYBF-3) albo cząstek fazy o dużym współczynniku rozszerzalności (np. BaO•SiO2) zwiększa wytrzymałość, odporność na pękanie i rozszerzalność cieplną [5].
Badania metalograficzne próbek
po procesie osiadania
Ze względu na swoją wielkość próbki po procesie
osiadania są bardzo przydatne do badań metalograficznych. Na rysunku 11 pokazano próbkę po procesie osiadania szkła z w przeważającym stopniu właściwościami lepkimi. Lut w postaci pasty nanoszono
jednostronnie ruchami okrężnymi techniką dyspersyjną, co spowodowało o 79% większy nacisk powierzchniowy, aż do momentu realizacji okresu przetrzymania
(850°C/10 h) próbka wykazywała już 52% skurcz, który podczas przetrzymania wzrósł o 18%.

Rys. 11. Próbka po procesie osiadania w przeważającym stopniu
lepkiego szkła (A3237/S9818)
Fig. 11. LM-cross-sectional view of a sagging sam-ple of a predominat viscous glas (A3237/S9818)
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Rys. 12. Pęknięta warstwa lutu szklanego po próbie osiadania
Fig. 12. Fractured glas seam of a sagging sample

Jeżeli luty szklane wykazują podczas łączenia za
dużą lepkość, albo po połączeniu za wysoki poziom
naprężeń własnych, dochodzi do powstawania pęknięć w próbkach, w środku warstwy szkła, które są
spowodowane symetryczną budową próbki (rys. 12).

Pomiary dylatometryczne
właściwości ciekłych lutów RAB
Próby lutowania i wybór materiałów
dodatkowych do lutów RAB
Główny proces łączenia w przypadku tzw. modelu CS przenośnych ogniw SOFC zdecydowanie różni się od procesu lutowania szkłem w modelach stacjonarnych. W omawianym przypadku występuje metaliczne połączenie lutowane, w którym warstwa elektrolitu ogniwa i blacha z oknem (ferrytyczna stal Crofer22APU), tzw. kaseta, stanowią bazową parę łączonych materiałów. Blacha z oknem (górny element) jest
zespawana wiązką laserową z dolnym elementem do
postaci funkcjonalnej kasety. Układane w stos kasety
są ze sobą łączone, z zapewnieniem izolacji elektrycznej, za pomocą lutów szklano-ceramicznych albo technologią RAB (Reactive Air Brazing). W metodzie RAB
wymagane jest pokrycie powierzchni metalu przed łączeniem warstwą izolacyjną (spinel MgO/Al2O3) nanoszoną w procesie VPS (Vakuumplasmaspritzen).
Materiałem wytypowanym do łączenia w procesie lutowania jest srebro z powodu dobrej odporności na utlenianie, ponieważ lutowanie odbywać się będzie w powietrzu, oraz temperatury topnienia, która znajduje się w
odpowiednim zakresie oddalonym od temperatury pracy ogniwa. Zdolność zwilżania przez czyste srebro aktywnej warstwy elektrolitu ze stabilizowanego itrem tlenku cyrkonu (8YSZ) jest niewystarczająca, dlatego niezbędne jest użycie dodatków aktywujących zwilżalność.
Są one wymieniane w wielu publikacjach dotyczących
procesu RAB. Dodatek tlenku miedzi (CuO) powoduje
w przypadku połączeń lutowanych ceramiki Al2O3, 8YSZ
(La0,6Sr0,4) (Co0,2Fe0,8 O3) wyraźną polprawę zwilżalności
ciekłego srebra i powoduje wzrost wytrzymałości [6, 7].
Dla połączeń lutowanych metal/ceramika elementów ogniwa SOFC dodatek CuO w lucie srebrnym ma znaczące wady. Temperatura rozkładu CuO
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(w Cu2O + O) znajduje się w zakresie temperatury lutowania. Ponadto CuO wykazuje znaczne wzajemne oddziaływanie i w efekcie oddzialuje szkodliwie na chroniącą powierzchnię stali warstwę tlenków (spinel Cr, Mn).
Tlenek miedzi (CuO) może zostać zredukowany
przez wodór dyfundujący podczas użytkowania stosu, wskutek czego powstanie niebezpieczna para
wodna i mogą utworzyć się niskotopliwe związki.
Dalszym negatywnym zjawiskiem jest wysoka rozpuszczalność tlenu w ciekłym srebrze, który może
dyfundować z powietrza po stopieniu lutu [8]. Jeden
gram ciekłego srebra wykazuje zdolność rozpuszczenia 1,48 mg tlenu przy jego cząstkowym ciśnieniu
równym 0,21 bar. Natomiast 1,48 mg tlenu zajmuje
objętość równą 10,9 cm³ (rys. 13).
Skokowa zmiana rozpuszczalności podczas krystalizacji ciekłego lutu prowadzi do usunięcia tlenu. Jeżeli krystalizujący ciekły lut uniemożliwi wydostanie się
gazu, może to doprowadzić do zwiększonej porowatości spoiny. Na rysunku 14 pokazano efekt eksperymentu lutowniczego przeprowadzonego dla stali Crofer22APU (krążki Ø18.5) i warstwy izolacyjnej ze spinelu
MgO/Al2O3 z zastosowaniem folii srebrnej (100 µm) pokrytej powłoką CuO. Na radiogramie można rozpoznać
znaczną porowatość gazową.
W czasie poszukiwań właściwego związku zastępczego albo uzupełniającego w lucie dodatek CuO należało wziąć pod uwagę, że również przy procesie RAB
lut musi spełnić wiele wymagań, m.in. powinien odznaczać się polepszoną zdolnością zwilżania, odpornością
na utlenianie, brakiem porowatości, właściwą temperaturą topnienia i wiernością w odtwarzaniu konturów.
Z powodu wysokiej reaktywności pierwiastki chemiczne czwartej grupy (np. Ti), które występują jako

1,48 mg tlenu

1g srebra

Rys. 13. Stosunek objętości
Ag/O2 podczas krystalizacji
Fig. 13. Volume ratio of Ag/O2 at
solidification of melt

Rys. 14. Makrostruktura i radiogram połączenia Crofer/Mg, spinel Al,
lut: Ag+CuO (LV #54)
Fig 14. Macro and X-ray photos, Crofer22 brazed to Mg,Al-spinel
layer, BFM: Ag+CuO (LV #54)

dodatki do lutów aktywnych stosowanych do lutowania
próżniowego, nie powinny być stosowane.
Na rysunku 15 pokazano, jakie problemy występują ze zwilżalnością warstwy elektrolitu ogniwa SOFC.
Jako przeciwpróbek, do procesu lutowania aktywnym
lutem B-Ag96Ti970 w piecu próżniowym w temperaturze
1050ºC, użyto różnych kawałków ceramiki 8YSZ. Podczas gdy ceramika elektrolitu o grubości 200 µm i inne
masywne próbki 8YSZ dają się lutować bez wad (rys.
15), identyczny lut na warstwie elektrolitu naniesionego na podłoże (rys. 15b) nie wykazuje żadnej zdolności
zwilżania. Makroskopowo można wynik próby, widoczny
jako obszar szarego zabarwienia podłoża w miejcu początkowego ułożenia kwadratowej folii, zinterpretować
następująco: z porowatego spieczonego podłoża Ni/NiO
już przed stopieniem lutu został wyciągnięty przez tytan
tlen w znacznej ilości, dlatego nie mogło nastąpić prawidłowe topienie i zwilżanie.
Podczas eksperymentów lutowania prowadzonych
na różnych natryskiwanych plazmowo warstwach ceramiki ((MgO/Al2O3, MgO/ZrO2, 8YSZ), które są niezbędne do izolacji elektrycznej w budowie stosów kaset CS, badaniom poddano lut na bazie srebra w postaci proszku albo folii z różnymi dodatkami albo pierwiastkami stopowymi (Al, Cu, Ga, Ge, In, Ni, Pd, Si, Ti,
Al2TiO5, TiH2, V2O3). Dodatki, które skutecznie zwiększają kąt zwilżania, wykazują równocześnie mocną interakcję z ceramiczną warstwą izolacyjną, dlatego nie może
być w takim przypadku zagwarantowana długotrwaa)

b)

ła funkcjonalność ogniwa SOFC w realnych warunkach
użytkowania (rys. 16a). Ceramiczne powłoki izolacyjne
są bardzo źle zwilżane przez czyste srebro, co obserwuje się po dużym kącie zwilżania. Wysokie napięcie powierzchniowe i rzadkopłynność cieczy umożliwiają stopienie nawet dużych pasków lutu i uformowanie ich do
postaci kuli podczas krystalizacji (rys 16b).
Z analizy dużej liczby przeprowadzonych eksperymentów wynika, że lutom dla połączeń mieszanych
metal/ceramika w ogniwach SOFC stawia się dużo
wyższe wymagania niż połączeniom samego Al2O3.
Wymagania dotyczące braku porowatości i wiernego
odwzorowania konturu po procesie lutowania są coraż ważniejsze. Wierność konturowa jest np. decydująca przy lutowaniu ogniw do blachy z oknem. Ponieważ
przy lutowaniu lutami aktywnymi kapilarność lutu przy
wypełnianiu szczeliny lutowniczej, w wyniku zużywania
się dodatków aktywujących zwilżalność coraz mocniej
się zmniejsza, pracuje się ostatecznie z włożonym, a
nie z przyłożonym lutem. Przypisuje się zatem jeszcze
większe znaczenie dokładnemu dozowaniu ilości lutu,
by w ten sposób ciekłe srebro nie zostało wyciśnięte ze
szczeliny podczas obciążania pakietu nieodzownego
dla zachowania równoległości połączenia segmentów.
W przeciwności do dotychczas stosowanego dodatku (CuO) nowy ulepszony dodatek do lutu powinien
dodatkowo związać tlen rozpuszczony w ciekłym srebrze, żeby zapobiec powstaniu porowatości w lutowinie i zagęścić ciecz aby poprawić dokładność wypełnienia konturu. Podwyższenie lepkości cieczy może
zostać osiągnięte dzięki obecności stabilnych temperaturowo nierozpuszczalnych cząstek. Najlepszy efekt
uzyskuje się w przypadku gdy takie cząstki utworzą się
in situ w cieczy w procesie utleniania.
Aluminium okazuje się najlepszym dodatkiem. Badania wstępne z handlowym lutem AgAl5 pokazały, że zawarte w lucie aluminium reaguje z tlenem i tworzy warstwę
a)

b)

Rys. 15. Próby lutowania folii 8YSZ (200 µm) i warstwy elektrolitu 8YSZ (10 µm); aktywny lut próżniowy: B-Ag96Ti970 (próżnia,
Tlut.: 1050°C)
Fig 15. Wetting tests on 8YSZ-foil (200 µm) and 8YSZ-electrolyte layer (10 µm); BFM: B-Ag96Ti970 (Tbrazing: 1050°C, brazing in vacuum)

a)

b)

c)

Rys. 16. Próby lutowania na warstwach izolacyjnych; a – lut Ag z dodatkami, b – bez dodatków
Fig 16. Wetting tests on a spinel isolating layer; Ag-BFM a – with,
b – without active elements

Rys. 17. Właściwości lutowniczych srebra na podłożu 8YSZ:
a – czyste srebro, b – lut na bazie Ag+CuO, c – lut na bazie
Ag+Al
Fig. 17. Wetting properties of silver on a 8YSZ-SOFC-substrate, a – pure silver, b – Ag-basis +
CuO, c – Ag-basis + Al-additive
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tlenków na krawędziach. W eksperymentach lutowania
ogniw SOFC lutem z określonymi dodatkami proszku
aluminium do srebra (< 2,5% mol) uzyskiwano zdecydowanie lepsze rezultaty niż z powszechnie stosowanymi
materiałami dodatkowymi do lutu [9] (rys. 17).
Na szlifach metalograficznych (rys. 18a, S9047)
można zauważyć wyraźne zmniejszenie porowatości połączenia (ogniwo 8YSZ/stal Crofer22APU), a na
zdjęciu wykonanym promieniami Roentgena zwiększoną wierność odtwarzania konturów (lut: FJS16, < 2,5%
Al, T = 1000°C, atmosfera: powietrze), rys. 18b.
Badania dylatometryczne procesu
topienia lutów RAB (eksperyment Visko)
Ze względu na wysoką temperaturę topnienia i ceny
dodatków do lutów na bazie srebra trudno jest zastosować urządzenia pomiarowe jak np. wiskozymetry rotacyjne albo wagi do badania procesu zwilżania, które przy rozwoju i kwalifikacji nowych lutów miękkich
dostarczają ważnych danych materiałowych, również
do badań właściwości lutów RAB. Problemem wymagającym rozwiązania było określenie, jak daleko przez
dodatek sproszkowanego aluminium możliwe jest wytwarzanie mieszanek lutów, które w sposób mierzalny będą bardziej gęstopłynne niż czyste srebro i dzięki
temu z większą pewnością pozostaną w szczelinie lutowniczej.
a)

Dylatometr podwójny firmy Linseis L75V zawiera
pionowy układ pomiarowy i ma możliwość automatycznego nastawiania obciążenia pomiarowego. Jest więc
możliwe, aby w małym tyglu ceramicznym stopić określoną ilość lutu sprasowanego do postaci pastylki i zarejestrować równocześnie zmiany wysokości pastylki
za pomocą stempla połączonego z układem pomiarowym. Konieczne do tego pomiaru elementy pokazano
na rysunku 19.
Ustawione na sobie pojedyncze części w przybliżeniu mają wymiar normalnej próby dylatometrycznej. Przebieg pomiaru przedstawiono na rysunku 20.
Przy każdym pomiarze niezmienne pozostają: siła nacisku wstępnego (400 mN) i prędkość nagrzewania
(3 K/min). Zmieniane były ilość dodatku aluminium
(do 2,5 % mol), kształt cząstek proszku aluminiowego
i atmosfera procesu (powietrze, argon, Ar4H2). Pierwszym wskaźnikiem wiązania tlenu przez aluminium
było przesunięcie punktów topnienia. Temperatura topnienia w powietrzu czystego srebra, w postaci folii do
lutowania albo jako sprasowana z proszku pastylka,
ulega obniżeniu spowodowanemu rozpuszczonym tlenem o 8 K w porównaniu z normalnym punktem topnienia 962°C w gazie ochronnym (argon).
Pastylki lutu srebrnego z dodatkiem proszku aluminiowego >0,5% mol. pokazują, przez charakterystyczny
stromy spadek na krzywej Δx-T nie obniżający się punkt
topnienia w powietrzu czystego srebra, lecz wzrost
w kierunku właściwego punktu topnienia (rys. 21).

b)

Rys. 18. Szlif metalograficzny (połączenie ogniwo/stal), a – nowy lut
zawierający Al ,b – radiogram (wierne odtworzenie konturów) .
Fig. 18. a – LM-cross-sectional view of brazed seam cell/steel, optimized Al-added Silver-BFM, b – x-ray photo of an optimized and accurate contoured seam

Rys. 20. Próba stapiania pastylki lutu z równoczesnym pomiarem
zmian wysokości
Fig. 20. Visco-experiment with Ag-pellets, measuring of the sagging
trave (ΔX) during melting

Droga, µm

Topienie proszku Ag (z dodatkiem/bez dodatku Al)

Temperatura, ºC
Rys. 19. Ceramiczne elementy i pastylka Ag do próby Visko
Fig. 19. Ceramic component parts and a Ag-pellet for a visco-experiment
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Rys. 21. Przesunięcie punktu topnienia srebra przez dodatek Al
(w powietrzu)
Fig. 21. Shift of the melting point of Silver by Al-additive (in air)

W przeciwieństwie do tego dowolny stop
z podwójnego układu równowagi Ag-Al przy topieniu
w atmosferze wolnej od tlenu wykazuje zawsze niższą temperaturę topnienia (minimalna Tm = 567°C
przy zawartości 61% mol. Al) niż czyste srebro.
Wraz ze wzrastającym udziałem aluminium zmniejsza się w przybliżeniu liniowo wielkość osiadania
stempla pomiarowego, co jest interpretowane jako
umocnienie, a zatem podwyższenie lepkości topionych na powietrzu pastylek lutu (rys. 22).
Również atmosfera, w jakiej prowadzone są pomiary, ma decydujący wpływ na proces topnienia.
Na rysunku 23 przedstawiono, jak w przypadku pastylek lutu zawierającego aluminium zwiększa się
głębokość osiadania, gdy za pomocą gazów ochronnych ograniczona zostanie ilość tlenu w komorze
badawczej i w efekcie mniej utlenione zostanie aluminium. Spada przez to zawartość nierozpuszczalnych odpornych temperaturowo tlenków aluminium
i ciekły lut ma mniejszą lepkość.
Stwierdzono, że w procesie lutowania kaset CS
zaletą lutów RAB jest tendencja do zagęszczania
się. Przez to poprawi się wypełnianie lutu w szczelinie, a krystalizacja w formie pojedynczych kropli zostanie zmniejszona. Reakcja aluminium z rozpuszczonym tlenem prowadzi do redukcji porowatości

lutowiny i może przy określonym rozmieszczeniu
cząstek działać jako mechanizm umacniający podobnie, jak np. przy aluminium SAP i przyczyniać się
do więszej odporności termicznej lutowiny.

Wnioski
Obie opcje zastosowania wysokotemperaturowych ogniw paliwowych, po pierwsze jako stacjonarne i po drugie jako przenośne, wymagają,
w związku z uwarunkowaniami związanymi z określonym modelem, opracowania dwóch różnych
technologii lutowania: lutowania lutem ceramiczno-szklanym i lutem metalicznym RAB. Wykorzystując odpowiednio przystosowane próbki, można zastosować dylatometry zapewniające pomiary
z dokładnością do mikromera, prowadzone w celu
określenia istotnych, pod względem technologii lutowania, właściwości nowych materiałów dodatkowych oraz optymalizacji parametrów lutowania
z punktu widzenia budowy stosów.
Pokazano możliwość zmiany właściwości lutów
szklanych (temperatura osiadania, skurcz) oraz
pozytywne oddziaływanie określonych dodatków
w technologii lutowania RAB.
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Rys. 22. Osiadanie pastylek srebra jako funkcja zawartości aluminium
Fig. 22. Sagging of silver pellets in the visco-experiment as a function of the Al-content
Osiadanie lutu Ag2Al w zależności od atmosfery

Głębokość osiadania [µm]

Maksymalne osadzone stempla

Powietrze

Argon

Ar4H2

Rys. 23. Wpływ atmosfery lutowania na głębokość osiadania pastylek Ag2Al
Fig 23. Effect of different brazing atmospheres on the sagging length
of Ag2Al-pellets
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Lutowanie akcesoriów
do aluminiowych ram rowerowych
Accessories brazing to aluminium bicycle frames
Streszczenie

Abstract

Wzrastające wymagania estetyczne ram rowerowych
wymuszają zastąpienie spawania akcesoriów do ram
innym procesem spajania. Praktycznym sposobem osiągnięcia wysokiej estetyki złączy i wymaganych cech użytkowych jest zastosowanie lutowania. W artykule przedstawiono wyniki lutowania płomieniowego akcesoriów
do ram ze stopu aluminium AW6011 przy zastosowaniu lutów B-AL88Si -575/590 (Al104) i S-Zn98Al2 w postaci drutów proszkowych.

The increasing aesthetic requirements of bicycle frames demand the replacement of welding process of additional accessories to the frame with the other bonding process. Practical way of achieving a high aesthetic
joints and required performance characteristics is the use
of brazing. The article presents the results of flame brazing of additional accessories to the frame made of aluminum alloy AW6011 by using B-AL88Si -575/590 (Al104)
and S-Zn98Al2 brazing alloy in the form of wires.

Wstęp
Obszar zastosowań aluminium i jego stopów można traktować jako praktycznie nieograniczony. Główne obszary zastosowania aluminium i jego stopów to:
transport – 29% udziału, opakowania – 23% oraz budownictwo – 19%. Stopy aluminium znalazły zastosowanie nie tylko w dużych środkach transportu, ale także w małych jak motocykle czy rowery. Główne części ram rowerowych wykonanych ze stopów aluminium
łączone są przede wszystkim metodą spawania. Elementy drugorzędne, a także akcesoria jak wsporniki,
przelotki mocujące linki, uchwyty, łączone są metodą
lutowania. Przykłady złączy spawanych i lutowanych
występujących w ramach rowerowych ze stopów aluminium pokazano na rysunku 1.
W kraju nie wytwarza się ram rowerowych ze stopów aluminium, a jedynie do importowanych ram spawa się metodą TIG akcesoria (rys. 2). Zakłady wytwarzające rowery zainteresowane są zastąpieniem technologii spawania akcesoriów do ram rowerowych procesem lutowania.
Dr inż. Wiesław Derlukiewicz, dr hab. inż. Andrzej Ambroziak – prof. nadzw. PWr., dr inż.
Piotr Białucki – Politechnika Wrocławska.
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Rys. 1. Złącza spawane i lutowane w ramie ze stopu aluminium:
a – spawana tuleja przedniego zawieszenia, b – lutowana potrójna
przelotka linki hamulcowej i przekładniowej
Fig. 1. Welded and brazed joints in a frame made of aluminum
alloy: a – welded front suspension sleeve, b – brazed triple brake
and gear cables ring

Rys. 2. Spawane metodą TIG aluminiowe uchwyty do ramy rowerowej: a – uchwyt montażowy, b – uchwyt osłony łańcucha
Fig. 2. TIG welded aluminum frame handles for bicycle frame:
a – the mounting bracket, b – bracket of chain shield

Konstrukcja ramy rowerowej
ze stopu aluminium
Konstrukcję typowej ramy ze stopu aluminium
przedstawiono na rysunku 3. Analizując jej konstrukcję pod względem technologicznym można założyć, że
aluminiowe akcesoria mogą być łączone najpierw z detalami ramy, gdyż nie będą przeszkadzały w przyrządach przy spawaniu konstrukcji w całość. W przypadku
importowanych już pospawanych konstrukcji ram istnieje też możliwość lutowania do nich akcesoriów.

Rys. 3. Konstrukcja typowej ramy rowerowej [1]: 1 – poprzeczka
górna, 2 – poprzeczka dolna, 3 – tuleja suportowa dolna, 4 – tuleja przedniego zawieszenia, 5 – wspornik siodełka, 6 – widełki tylne,
7 – przelotki mocujące linki, 8 – uchwyt hamulca tylnego.
Fig. 3. The construction of a typical bike frame [1]: 1 – upper crossbar, 2 – lower crossbar, 3 – bottom supporting sleeve, 4 – front suspension sleeve, 5 – seat bracket, 6 – rear fork, 7 – cables fastening
rings, 8 – rear brake bracket

Próby lutowania przeprowadzono na próbkach akcesoriów przedstawionych na rysunku 4a, otrzymanych z firmy KROSS w Przasnyszu oraz na ramie rowerowej z firmy ARKUS z Dębicy (rys. 4b). Skład chemiczny, importowanych aluminiowych akcesoriów był
nieznany natomiast materiał ramy rowerowej, to stop
aluminium AW-6061.
Do prób lutowania wytypowano następujące luty
o średnicy 2 mm:
– lut B-Al88Si-575/590 (AL104) w postaci: drutu
proszkowego wyciskanego oraz drutu proszkowego ciągnionego;
– lut S-Zn98Al2 o zakresie temperatury topnienia
377÷385oC w postaci drutu proszkowego;
– lut S-ZnAl4 o zakresie temperatury topnienia
385÷418oC w postaci pręta otulonego;
– lut S-ZnAl22 o zakresie temperatury topnienia
426-485oC w postaci drutu proszkowego;
Wybierając do badań luty na osnowie cynku o stosunkowo małej wytrzymałości na ścinanie
(ok. 124 MPa), kierowano się tym, że powierzchnia styku części akcesoriów z powierzchnią ramy jest duża
[3, 4].
Z uwagi na różnorodność kształtu akcesoriów ram
rowerowych uznano, że najbardziej uniwersalną metodą lutowania będzie lutowanie płomieniowe.
W wyniku wstępnych prób lutowania zrezygnowano z użycia płomienia propan–powietrze, z powodu rozproszonego płomienia i nagrzewania dużej

Technologia lutowania
aluminiowych akcesoriów
Większość ram rowerowych wykonana jest ze
stopu Al-Mg-Si, oznaczonego wg PN-EN 573-4:1997
symbolem numerycznym EN AW-6061, który ma
cechę PA45. Skład chemiczny tego stopu jest następujący (w % wag.): 0,8÷1,2 Mg, 0,4÷0,8 Si,
0,15÷0,4 Cu, reszta to aluminium. Stopy aluminium
z magnezem i krzemem wykazują stosunkowo dużą
wytrzymałość (Re = 276 MPa, Rm = 310 MPa) i odporność korozyjną [2].

Rys. 4. Detale do prób lutowania: a – akcesoria, b – rama rowerowa
Fig. 4. Details for brazing test: a – the accessories, b – frame bicycle

Rys. 5. Przyrząd ustalający pozycje akcesoriów lutowanych do ramy
rowerowej
Fig. 5. Fixture establishing the positions of accessories while brazing to bicycle frame
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powierzchni ramy. Próby lutowania akcesoriów do ramy
przeprowadzono przy zastosowaniu palnika propan –
tlen PL000PZ firmy Perun, stosując końcówkę dyszy
nr 2 i płomień redukujący.
Przed rozpoczęciem procesu lutowania sprawdzono
rozpływność lutów na powierzchni ramy i akcesoriów.
Zawartość 1% Mg w stopie 6061 ogranicza jego lutowność w stosunku do czystego aluminium [5]. Na podstawie wstępnych wyników prób lutowania stwierdzono,
że najlepszą rozpływność oraz estetykę złącza uzyskuje się przy lutowaniu lutami B-Al88Si-575/590 (AL104)
oraz S-Zn98Al2 w postaci drutów proszkowych. Do dalszych prób lutowania akcesoriów do ram rowerowych
użyto wymienione luty.
Wszystkie lutowane akcesoria pozycjonowane były
do ramy za pomocą specjalnie zaprojektowanego i wykonanego przyrządu. Na rysunku 5 przedstawiono wygląd przyrządu pozycjonującego akcesoria do ramy. Wykonane lutowane złącza poddano badaniom wizualnym,
próbie odrywania oraz badaniom metalograficznym.

Rys. 7. Uchwyt osłony łańcucha lutowany lutem B-Al88Si-575/590
(AL104) w postaci drutu proszkowego: a – po lutowaniu, b – po
oczyszczeniu
Fig. 7. Bracket chain shield brazed by B-Al88Si-575/590 (AL104)
brazing alloy in the form of a core wire: a – after brazing, b – after
cleaning

Badania wizualne i próba
odrywania połączeń lutowanych
Badania wizualne złączy przeprowadzono zgodnie z normą PN EN 970 i poddano nim po trzy złącza wykonane każdym z użytych lutów. Złącza oceniano okiem nieuzbrojonym oraz przy powiększeniu 5x.
Złącza oceniano po usunięciu resztek żużla potopnikowego. Na rysunkach 6÷8 przedstawiono widok przykładowych połączeń po wykonaniu i po oczyszczeniu
z żużla.
Z przedstawionych złączy (rys. 6÷9) widać, że lutowiny są gładkie, wąskie i ciągłe na całym obwodzie złącza. W ogólnej ocenie badanych złączy można stwierdzić, że zastosowanie obu badanych lutów w
postaci drutów proszkowych umożliwia uzyskanie estetycznych złączy. Łatwiej poprawną estetykę złączy
można było uzyskać dla lutu S-Zn98Al2 niż dla lutu
B-Al88Si-575/590 (AL104) z uwagi na niższą temperaturę procesu lutowania.

Rys. 6. Przelotka linki hamulca lutowana lutem B-Al88Si-575/590
(AL104) w postaci drutu proszkowego: a – po lutowaniu, b – po
oczyszczeniu
Fig. 6. Brake cable rings brazed by B-Al88Si-575/590 (AL104) brazing alloy in wire core form: a – after brazing, b – after cleaning
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Rys. 8. Potrójna przelotka linek hamulcowej i przekładniowej lutowana lutem proszkowym S-Zn98Al2: a – po lutowaniu, b – po
oczyszczeniu
Fig. 8. Triple brake and gear cables ring brazed by S-Zn98Al2 core
brazing alloy: a – after brazing, b – after cleaning

Rys. 9. Akcesoria lutowane lutem proszkowym S-Zn98Al2:
a –uchwyt do montażu tylnego błotnika, b – uchwyt montażowy
Fig. 9. Accessories brazed by S-Zn98Al2 core brazing alloy:
a – bracket for mounting the rear mudguard, b – the mounting
bracket

Nie określano wytrzymałości na ścinanie złączy,
ale przeprowadzono dynamiczną próbę odrywania przylutowanych akcesoriów od powierzchni ramy. W wyniku
przeprowadzonej próby stwierdzono, że akcesoriów lutowanych przy użyciu lutu B-Al88Si-575/590 (AL104) nie
można oderwać od powierzchni ramy.
Bardzo trudno było też oderwać akcesoria pokazane
na rysunkach 6 i 8 lutowanych lutem S-Zn98Al2, o dużej
powierzchni styku z ramą, łatwiej uchwyty pokazane na
rysunkach 7 i 9, czyli o mniejszej powierzchni styku z powierzchnią ramy.

Badania metalograficzne
Badania metalograficzne złączy lutowanych akcesoriów do ramy rowerowej przeprowadzono na przekrojach poprzecznych i podłużnych po trawieniu 10%
roztworem kwasu fluorowodorowego.
Obserwacji makrostruktur złączy dokonano za pomocą mikroskopu metalograficznego Neophot-32, stosując powiększenia od 10 do 50x. Zdjęcia makrostruktur wykonano przy użyciu kamery cyfrowej przy powiększeniu 10x, tak aby widoczny był przekrój całego
złącza. Przykładowe makrostruktury złączy akcesoriów
lutowanych lutem B-Al88Si-575/590 (AL104) pokazano na rysunku 10a, b i c, a lutem S-Zn98Al2 na rysunku 11a, b i c).
W złączach wykonanych przy użyciu lutu
B-Al88Si-575/590 (AL104) stwierdzono głównie wady
w postaci krótkich nieciągłości (niedolutowań). Występują one w złączach ze szczeliną lutowniczą o szerokości mniejszej niż 0,1 mm (rys. 10a i c). Nie stwierdzono w badanych złączach lutowanych lutem Al104
występowania wad w postaci pęcherzy gazowych oraz
wtrąceń topnika.

Rys. 10. Makrostruktury złączy
akcesoriów lutowanych lutem
proszkowym
B-Al88Si-575/590
(AL104): a – przelotka linki hamulca, b – uchwyt osłony łańcucha, c – uchwyt błotnika
Fig. 10. Macrostructure of accessory joints brazed by core brazing
alloy B-Al88Si-575/590 (AL104):
a – brake cable ring, b – the holder chain shield, c – mudguard
grip

Rys. 11. Makrostruktury złączy akcesoriów lutowanych lutem proszkowym S-Zn98Al2:
a – przelotka linki hamulca, b –
potrójna przelotka linki hamulcowej i przekładniowej, c – uchwyt
do montażu tylnego błotnika
Fig. 11. Macrostructure of accessory joints brazed by core brazing alloy S-Zn98Al2: a – brake
cable ring, b – the triple ring of
brake and gear cable, c – bracket
for mounting the rear mudguard

Znacznie większą ilość wad w postaci pęcherzy gazowych i wtrąceń topnika zauważono w złączach wykonanych przy użyciu lutu S-Zn98Al2 (rys. 11a, b).
Występują też krótkie nieciągłości lutowiny (rys. 11b)
w złączach ze szczeliną lutowniczą poniżej 0,1 mm,
podobnie jak w złączach wykonanych przy użyciu lutu
B-Al88Si-575/590 (AL104).
Na podstawie przeprowadzonych obserwacji makroskopowych wszystkie badane złącza zakwalifikowano jako złącza poprawne. Stwierdzono, że dla obu lutów szczeliny lutownicze wypełnione są lutem na całej długości montażowej. Wykryte
wady w postaci krótkich nieciągłości lutowiny dla lutu
B-Al88Si-575/590 (AL104) oraz dodatkowo pęcherzy gazowych i wtrąceń topnika w przypadku lutu
S-Zn98Al2 nie obniżają w istotny sposób wytrzymałości tych złączy.

Wnioski
W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że:
– Lutowanie płomieniowe płomieniem propan–
tlen jest odpowiednią metodą lutowania zróżnicowanych pod względem kształtu akcesoriów do ram rowerowych.
– Istnieje
możliwość
uzyskania
poprawnych, estetycznych złączy przy użyciu lutów
B-Al88Si-575/590 (AL104) i S-Zn98Al2 w postaci drutów proszkowych.
– Przy lutowaniu do ramy różnych uchwytów
o małej powierzchni styku zaleca się stosować
lut B-Al88Si-575/590 (AL104) w postaci drutu
proszkowego.
– Przy lutowaniu przelotek, gdzie powierzchnia
styku z ramą jest duża, można zastosować lut
S-Zn98Al2.
– Przy dużych powierzchniach styku przelotek
z powierzchnią ramy i trudności w zapewnieniu szczelin powyżej 0,1 mm mogą występować w złączach miejscowe pustki (niedolutowania), które nie obniżają w istotny sposób wytrzymałości złącza.
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Automatyzacja lutospawania
elementów przyłączy gazowych
Braze welding automation of elements
the gas connections
Streszczenie

Abstract

W artykule przedstawiono charakterystykę nowoczesnego, automatycznego stanowiska do lutospawania
i spawania elementów przyłączy gazowych. Stanowisko
z cyfrowym systemem sterowania zapewnia stabilność
i powtarzalność procesu lutospawania i spawania realizowanego w warunkach przemysłowych.

In the article is presented the characteristics of the
modern, automatic device for braze welding and welding
of gas connections. A device with a digital control system provides stability and repeatability of welding and braze welding process implemented in an industrial environment.

Wstęp
Przy łączeniu elementów wykonywanych z materiałów metalowych podstawową technologią stosowaną w procesach wywarzania są techniki spawalnicze.
Obecnie ciągły i dynamiczny ich rozwój zapewnia bardzo szerokie możliwości zarówno w zakresie procesów
spawania, zgrzewania, lutowania, jak i lutospawania.
Postęp ten dotyczy zarówno realizowanych procesów
w warunkach sterowania manualnego, jak również automatycznego. Dla usprawnienia procesu produkcyjnego, a zwłaszcza podniesienia wydajności i jakości produkowanych wyrobów, bardzo istotne znaczenie ma
mechanizacja i automatyzacja procesów wytwarzania.
Przykładem takiego rozwiązania jest prezentowane
w niniejszym opracowaniu stanowisko do lutospawania, a także spawania automatycznego elementów
przyłączy gazowych. Głównym celem opracowania
i wdrożenia tego rozwiązania było usprawnienie montażu i wykonanie prawidłowego połączenia w złączu
kształtowanym z kilku elementów o różnych właściwościach i wykonanych z różnych materiałów (rys. 1).

Dr inż. Ryszard Krawczyk, dr inż. Jan Plewniak – Politechnika Częstochowska, mgr inż. Paweł Wiewióra, mgr inż. Marek Luto – PIK SPAW
Częstochowa.
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Rys. 1. Stanowisko do automatycznego lutospawania elementów
przyłączy gazowych
Fig. 1. Construction of an automatic positioner braze welded gas
connections elements

Charakterystyka elementów
przyłączy gazowych
Przyłącza gazowe są wykorzystywane do montażu
urządzeń z instalacją gazową. Dotyczy to zarówno odbiorników domowych, jak i przemysłowych. Elastyczna
konstrukcja przyłączy gazowych zapewnia łatwy montaż i bezpieczną eksploatację urządzeń współpracujących z instalacjami.

Rys. 2. Wąż elastyczny o konstrukcji dwupłaszczowej
Fig. 2. The flexible double shell
hose construction

Rys. 3. Przyłącze elastyczne z
gładkimi złączkami miedzianymi
Fig. 3. The flexible hose with
smooth copper fittings

Głównymi zaletami stosowania elastycznych przyłączy gazowych są:
– prosty i łatwy montaż,
– możliwość dowolnego kształtowania połączenia
z nieruchomą instalacją,
– możliwość swobodnego ustawienia odbiornika oraz
przemieszczania go w ograniczonym zakresie podczas użytkowania,
– możliwość tłumienia drgań w układzie.
Przyłącze gazowe to elastyczny wąż zakończony
złączkami umożliwiającymi łatwe i szybkie podłączenie
odbiornika do instalacji gazowej. Elastyczny wąż, przedstawiony na rysunku 2, oparty jest na konstrukcji dwuwarstwowej. Wewnętrzna rurka elastyczna przeznaczona jest do transportu gazu, a osłona zewnętrzna w postaci oplotu służy do ochrony wewnętrznej instalacji.
Rurka wewnętrzna karbowana cylindrycznie lub spiralnie na obwodzie wykonana jest z austenitycznej stali kwasoodpornej odpornej na działanie kwasów, ługów
i zasad. Jej średnica w zależności od typu i zastosowania
wynosi od ¼” do kilku cali, a grubość ścianki mieści się
w przedziale 0,2÷0,6 mm. Zewnętrzny metalowy oplot,
którego głównym zadaniem jest ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi stalowej wewnętrznej rurki przyłącza gazowego, wykonuje się ze stali nierdzewnej. Jest to
plecionka najczęściej z drutu o średnicy 0,5 mm. Elastyczny wąż o takiej budowie łączony jest ze złączkami różnych typów (np. gwintowanymi lub gładkimi) najczęściej z
zastosowaniem technik spawalniczych, tj. spawania, lutowania i lutospawania. W zależności od typu i zastosowania, złączki te wykonywane są, austenitycznych stali kwasoodpornych, mosiądzu bądź miedzi. Przykładową konstrukcję takiego przyłącza przedstawiono na rysunku 3.

Zautomatyzowane stanowisko
do lutospawania elementów
przyłączy gazowych
Stanowisko zbudowane jest z mechanicznego układu
do pozycjonowania, montażu i obracania elementów lutospawanych. Układ mechaniczny sterowany jest pneumatycznie i współpracuje z układem podawania drutu
elektrodowego, zasilania łuku elektrycznego oraz z cyfrowym modułem sterowania. Stanowisko wyposażono

Rys. 4. Stół obrotowy do pozycjonowania i mocowania lutospawanych elementów przyłączy gazowych
Fig. 4. Rotary table for positioning and fastening of braze welded gas
connection elements

w nowoczesne, inwertorowe źródło prądu do spawania
i lutospawania metodą TIG współpracujące z mikroprocesorowym panelem operatorskim, pozwalającym na osiągnięcie optymalnych właściwości technologicznych i łatwe programowanie obsługi. Stanowisko to wyposażono
w układ chłodzenia cieczą oraz układ przygotowania powietrza do zasilania instalacji pneumatycznej. Szczegóły
budowy stanowiska przedstawiono na rysunku 1:
W skład stanowiska do lutospawania elastycznych
przyłączy gazowych wchodzą:
– rama nośna ze stołem obrotowym (1),
– układ suportów pozycjonująco-manipulacyjnych (2),
– szafa zabezpieczeń i sterowania (3),
– panel operatorski z sygnalizatorem świetlnym (4),
– pulpit sterowania (5),
– inwertorowe źródło prądu (6),
– urządzenie chłodzące (7),
– instalacja pneumatyczna (8),
– uchwyt spawalniczy (9),
– zespół podający drut (10).
Główne elementy tego stanowiska pełnią istotne funkcje w całym procesie lutospawania elementów
przyłączy gazowych.

Stół obrotowy
Stół obrotowy na rysunku 4 posadowiony na stabilnej ramie nośnej składa się z płyty głównej (1), elementów przesuwu liniowego (2), gniazda szczęk wymiennych (3), doprowadzeń prądu spawania (4) oraz
siłownika pneumatycznego (5). Punkt „0” położenia
stołu ustalany jest przez krańcówkę pojemnościową
(6). Prąd spawania przepływa do szczęk zaciskowych
za pośrednictwem szczotki (7).

Układ suportów
pozycjonująco-manipulacyjnych
Układ ten umożliwia ustalenie pozycji bazowej elementu spawanego do mocowania oraz wywieranie nacisku na elementy podczas procesu łączenia, a także
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ustawienia pozycji palnika do lutospawania. Suporty
regulacji docisku i zmiany położenia palnika wyposażone są w noniusze do precyzyjnego ustawiania pozycji elementów w sposób powtarzalny. Sterowanie suportami (rys. 5) zapewnia zmianę:
– pozycji suportu pionowego docisku (pokrętło 1),
– pozycji suportu pionowego palnika (pokrętło 2),
– pozycji suportu poziomego palnika (pokrętło 3),
– pozycji kątowej palnika (dźwignia 4),
– wysokości elementu bazowania (śruba 5).
Ruch roboczy suportów umożliwiają siłowniki pneumatyczne, których pozycję diagnozują krańcówki kontaktronowe. Suport docisku wyposażony jest w stożkową tuleję obrotową chłodzoną cieczą. Na suporcie palnika znajduje się układ podawania drutu oraz korpus
do mocowania szpuli z drutem elektrodowym.

Rys. 6. Ekran operatorski
Fig. 6. Operator panel

Układ sterowania
Układ ten zapewnia programowanie całego procesu lutospawania do realizacji w cyklu automatycznym.
Odbywa się to za pośrednictwem ekranu dotykowego (operatorskiego) z opracowanymi instrukcjami programowymi do ustalenia wszystkich parametrów realizowanego procesu, w tym również procedur kontroli.
W celu przeprowadzenia kontroli i sprawdzenia prawidłowego działania głównych podzespołów stanowiska,
należy po włączeniu urządzenia wybrać na ekranie panelu operatorskiego funkcję serwis (rys. 6). Uruchomiony zostanie wówczas proces automatycznego lutospawania w warunkach symulowanych, tj. bez włączenia łuku spawalniczego.
Opis działania poszczególnych procedur ekranu operatorskiego po uruchomieniu funkcji SERWIS
przedstawiono na rysunku 7.

Sygnalizacja świetlna
Umieszczony na górnej powierzchni obudowy panelu operatorskiego sygnalizator świetlny informuje operatora o najważniejszych etapach pracy urządzenia.

Rys. 7. Opis działania poszczególnych procedur ekranu operatorskiego w funkcji SERWIS
Fig. 7. Description of the various procedures as a function of the
screen operator SERVICE

Sygnalizator ma następujące funkcje:
– zapalone żółte światło i migające czerwone - oczekiwanie na ruch operatora,
– zapalone żółte światło i wyłączone czerwone – stanowisko znajduje się w trybie pracy,
– nie pali się żadne światło – włączona funkcja kontroli podzespołów (SERWIS).

Pozostałe układy
Inwertorowe źródło zasilania łuku, układ chłodzenia, zasilania pneumatycznego oraz zabezpieczeń są
nie mniej ważne dla właściwego funkcjonowania zautomatyzowanego stanowiska do lutospawania przyłączy
gazowych. Z uwagi na ograniczoną objętość niniejszego opracowania nie zostały szczegółowo omówione.

Obsługa stanowiska

Rys. 5. Układ suportów pozycjonująco-manipulacyjnych
Fig. 5. System of positioning and handling carriages
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Bieżąca obsługa zautomatyzowanego stanowiska
do lutospawania czy też spawania elementów przyłączy gazowych wymaga wykonania szeregu czynności
związanych z przygotowaniem stanowiska do pracy,
do których należą:
– czynności związane z uruchomieniem stanowiska
i wykonaniem ustawień początkowych związanych
głównie z realizowanym rodzajem procesu (lutospawanie lub spawanie) oraz typem przyłącza gazowego (jego konstrukcją i zastosowanymi materiałami);
– czynności związane z programowaniem parametrów pracy stanowiska, do których należą parame-

try spawania (wartość natężenia prądu spawania,
prędkości podawania drutu elektrodowego, prędkość obrotu stołu i czas podawania drutu) oraz pomocnicze parametry związane z synchronizacją poszczególnych operacji procesu zautomatyzowanego, w tym mocowania, spawania i wysunięcia elementów po zakończeniu procesu; parametry zostają automatycznie zapisane w pamięci i można je
wywoływać dowolnie dla danego elementu bez konieczności dodatkowego ingerowania w ustawienia;
– czynności związane z uruchomieniem procesu
mogą być realizowane bezpośrednio po zaprogramowaniu parametrów lub po wczytaniu programu z pamięci dla danego elementu i związane są
z wprowadzeniem elementów do zamocowania
w stole obrotowym i uruchomieniem procesu lutospawania przyciskiem start z pulpitu obsługi. Pierwsze uruchomienie bezpośrednio po zaprogramowaniu parametrów należy poddać kontroli w systemie
symulacji procesu celem sprawdzenia prawidłowego działania całego cyklu zautomatyzowanego.
W systemie sterowania parametry procesu lutospawania lub spawania można programować w kilku sekwencjach w zależności od potrzeb, dzieląc obwód
spawanego elementu na kilka etapów. Celem uzyskania prawidłowego połączenia w procesie lutospawania
elementów przyłączy gazowych niezbędne jest zróżnicowane sterowanie co najmniej w trzech strefach w
tym dwóch krótkich związanych bezpośrednio z rozpoczęciem i zakończeniem procesu oraz w strefie zasadniczego procesu lutospawania lub spawania. Przykład
prawidłowego wykonania połączeń na całym obwodzie
elementów lutospawanych pokazano na rysunku 8.
W połączeniu tym biorą udział następujące elementy: stalowa rurka wewnętrzna wraz z oplotem stalowym i pierścieniami stalowymi (zewnętrznym i wewnętrznym) oraz łącznik w postaci rurki miedzianej.

Połączenie wykonano metodą TIG z zastosowaniem
drutu elektrodowego CuSi1. Widok w przekroju wykonanego połączenia pokazano na rysunku 9.
Element przedstawiony na rysunku 10 jest przykładem wykonanego połączenia spawanego. W tym przypadku wszystkie elementy wchodzące w skład połączenia wykonane są ze stali austenitycznej kwasoodpornej i nierdzewnej. Połączenie wykonano metodą
TIG z zastosowaniem drutu elektrodowego ze stali austenitycznej kwasoodpornej.

Wnioski
Opracowane nowoczesne stanowisko do automatycznego lutospawania i spawania elementów przyłączy gazowych wdrożono do produkcji po
zrealizowaniu następujących czynności:
– opracowaniu programów do spawania i lutospawania różnych typów przyłączy gazowych,
– wykonaniu próbnych serii produkcyjnych dla
opracowanych programów,
– przeprowadzeniu badań jakości i szczelności
wykonanych połączeń próbnych,
– przeprowadzeniu szkolenia personelu do obsługi stanowiska w warunkach produkcyjnych.
Po wdrożeniu stanowiska do produkcji poddano ocenie stabilność i powtarzalność realizowanych procesów lutospawania i spawania oraz określono szczegółowy zakres wymagań i reżimów
technologicznych. Wymagania te dotyczyły szczególnie sposobu i dokładności przygotowania oraz
ustawienia elementów do lutospawania czy spawania. Uwzględniając te szczególne wymagania, nieodzowne dla procesów zautomatyzowanych, zapewniono właściwą pracę stanowiska, a tym samym właściwą jakość produkowanych wyrobów.
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Rys. 10. Spawanegy element metodą TIG przyłącza gazowego
Fig. 10. TIG welded components
of gas coneetion
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Automatyzacja procesów lutowania
– rozwiązania firmy Fusion
Automation in brazing – solutions of fusion inc.
Streszczenie

Abstract

W artykule przedstawiono możliwości zautomatyzowania procesu lutowniczego dzięki zastosowaniu urządzeń firmy Fusion – producenta past lutowniczych,
dozowników oraz maszyn lutowniczych. Dzięki rozwiązaniom Fusion zwiększa się szybkość procesu, poprawia się jakość pracy oraz zmniejsza ryzyko wystąpienia błędu. Pasta lutownicza pozwala na jednostopniowe
dozowanie topnika wraz ze spoiwem, dozowniki kontrolują wydatek pasty i tym samym eliminują straty materiału, a urządzenia zautomatyzowane przeprowadzają części przez całość procesu: od nałożenia pasty, poprzez grzanie i chłodzenie – operator jedynie
ładuje i zdejmuje części z maszyny.

This article shows the benefits of automation of the
brazing/soldering process by using machines manufactured by Fusion Inc. – a producer of brazing/soldering pastes, paste applicators and brazing machines. By applying
these solutions the speed of your process is increased,
working conditions improved and the risk of human error
limited. The paste enables one step application of flux and
filler metal; paste applicators control the size of deposit
and thereby eliminate material losses. The operator only
needs to load and unload the parts, the brazing machine
will complete the whole procedure, from pasting through
heating to cooling.

Wstęp
Firma Fusion Automation Inc. już ponad 70 lat dostarcza zautomatyzowane rozwiązania producentom związanym z procesem lutowania. Fusion traktuje automatyzację aplikacji jako proces skladający się
z trzech kolejnych etapów: dobór odpowiedniej pasty,
wyposażenia dozującego oraz/lub zautomatyzowania
urządzeń. Ostatecznym celem przemian proponowanych przez Fusion jest zredukowanie kosztów procesu
lutowniczego w wyniku wzrostu produktywności.
Porównanie procesu Fusion z innymi procesami lutowniczymi:
– jednostopniowe dozowanie pasty (lutowia wraz
z topnikiem) eliminuje konieczność stosowania oddzielnego topnika,
– liczne kombinacje spoiwa i topnika umożliwiają dobranie pasty do każdego zastosowania,
– dzięki stosowaniu jednego materiału (pasty) niezależnie od wymiarów części zmniejszają się stany
magazynowe,
Mgr inż. Malwina Olczak, Tony Straniero
– Fusion Automation Inc., Wielka Brytania.
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– brak korozyjnego topnika w aerozolu eliminuje ryzyko uszkodzenia urządzeń i narażenia personelu,
– eliminacja błędu ludzkiego poprawia jakość spoiny,
– do obsługi urządzeń Fusion wystarcza zwykle jeden niewykwalifikowany operator, co redukuje
koszty zatrudnienia,
– urządzenia Fusion w większości wypadków amortyzują się w ciągu 12÷18 miesięcy.

Pasty lutownicze
Proponowane przez Fusion pasty to spoiwo i topnik
w jednym. Ich jednoczesna aplikacja daje możliwość
uzyskania wytrzymałych, pozbawionych niezgodności połączeń lutowanych. Precyzyjna wielkość ziaren
sproszkowanego metalu dobierana jest odpowiednio
do zastosowania. Topnik zależny od metody nagrzewania i neutralna masa wiążąca są miksowane, tworząc homogeniczną całość. Wraz z narastaniem temperatury, pierwszy uaktywnia się topnik, następnie topi
się sproszkowany metal, płynąc w obszar połączenia.
Każda partia pasty jest testowana i analizowana
pod kątem spełniania norm firmy Fusion i specyfikacji klienta. Nasi eksperci techniczni pełnią nadzór nad

obecnymi kompozycjami past, rozwijają je i wciąż tworzą nowe, doskonalsze produkty. Typowe składy chemiczne past Fusion:
– cyna/ołów
– cyna/srebrno
– bezołowiowe
– srebro
– srebrno, bez kadmu
– miedź
– aluminium
– nikiel
– złoto
Skład past lutowniczych firmy Fusion tworzą
sproszkowany metal, topnik i naturalna masa wiążąca:
Sproszkowany metal
W wyniku atomizacji gazem obojętnym powstaje proszek metalu odpowiadający dokłanie normom
w zakresie składu, wielkości ziarna i temperatury topnienia. Sproszkowany metal jest właściwy dla materiałów łączonych. W większości przypadków proszki
metali Fusion odpowiadają znanym standardom i normom przemysłowym.

nia aplikatora Fusion jest sterowany pneumatycznie i elektrycznie. Łączy się on z pistoletem dozującym oraz zbiornikiem na pastę. Pasta, przechowywana w zbiorniku pod ciśnieniem, podawana jest do pistoletu, a następnie przechodząc przez dyszę, dozowana na części w postaci małych lub większych kropek bądź pasków. Jeden panel sterowania może kontrolować kilka pistoletów. Może być obsługiwany ręcznie, bądź też być zintegrowany w automatyczny system montażowy.
Dozownik typu 710
Autonomiczny i wysokowydajny dozownik typu 710
kontroluje jeden lub więcej pistoletów serii FE. Charakteryzuje go nastawialny czas i ciśnienie, szybkozłącze
do przewodu oraz wybór uruchamiania między włącznikiem lub pedałem nożnym.

Rys. 4. Pistolet typu FE-71
Fig. 4. Pistol type FE-71

Rys. 1. Pasty lutownicze Fusion w
różnych opakowaniach
Fig. 1. Fusion brazing pastes in various packaging

Rys. 2. Wytwarzanie pasty lutowniczej
Fig. 2. Creation of brazing
paste

Topnik
Topnik usuwa tlenki oraz zapobiega ich powstawaniu podczas nagrzewania. Rodzaj i ilość topnika są
uważnie dobierane do konkretnego zastosowania, zapewniając w ten sposób wytrzymałą lutowinę z minimalnymi pozostałościami żużla potopnikowego.
Neutralna masa wiążąca
Masa wiążąca utrzymuje topnik i sproszkowany
metal w stabilnej i równomiernej konsystencji oraz zapobiega wzajemnemu oddziaływaniu na siebie topnika
z metalem. Kontrolowana konsystencja zapewnia bezbłędne dozowanie pasty i utrzymuje ją w miejscu połączenia.

Urządzenia dozujące
Kluczem do efektywnego używania past Fusion
jest automatyczny dozownik Fusion, który umożliwia
szybkie, dokładne i powtarzalne nakładanie pasty
w różnych wielkościach i kształtach. Panel sterowa-

Rys. 3. Dozownik typu 710 firmy
Fusion
Fig. 3. Paste applicator type 710

Maszyny lutownicze Fusion
Projektując i wytwarzając maszyny do konkretnych
zastosowań, Fusion umożliwia jednemu operatorowi automatyczne lutowanie setek części na godzinę.
Zwykle elementy umieszczane są na specjalnie zaprojektowanym oprzyrządowaniu ze stali kwasoodpornej,
które zabezpiecza części przed przemieszczaniem
podczas procesu lutowania.
Zamocowane w ten sposób części są prowadzone w sposób dokładnie określony czasowo przez kolejne stacje: dozujące pastę, ogrzewające i chłodzące. Fusion ma duże doświadczenie w produkcji tego
typu systemów, dlatego można szybko polecić rozwiązanie najlepiej odpowiadające potrzebom klienta. Szeroka gama maszyn różnych typów sprosta zastosowaniom o największych wymaganiach.
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Filozofia całkowitej odpowiedzialności
Fusion, rekomendując rozwiązanie dla klienta, opiera się na udowodnionych rezultatach testów. Przed przystąpieniem do budowy maszyny następuje testowanie
elementów próbnych w zakresie dobrania odpowiedniego spoiwa, testowanie możliwości ustawienia oprzyrządowania oraz symulacja procesu. Fusion przeprowadza
również wstępną obróbkę części, pozostawiając klientowi akceptację rezultatu. Po zbudowaniu i przetestowaniu nowego systemu, Fusion zapewnia pełne wsparcie przy instalacji i szkoleniu operatora oraz serwisowanie. Rezultatem jest branie na siebie całkowitej odpowiedzialności za proces lutowniczy klienta.

Rys. 5. Stacja Braze Mate firmy Fusion
Fig. 5. Machine type BrazeMate from Fusion Inc.

Pojedyncza stacja BrazeMate
Maszyny z serii BrazeMate są idealne do zastosowań w przypadku małoseryjnej różnych typów części.
Zapewniają dwuosiowe przemieszczanie się oprzyrządowania oraz automatyczną kontrolę czasu nadgrzewania i chłodzenia. Zazwyczaj na maszynach
BrazeMate można wyprodukować od 50 do około 100
części na godzinę.
Stoły obrotowe Rotary Index
Maszyny Rotary Index przeprowadzają zamocowane w oprzyrządowaniu części przez operacje nalożenia
spoiwa, nagrzewania i chłodzenia. Zwykle na tych maszynach można lutować 300÷1200 części na godzinę.

Rys. 6. Rotary Index firmy Fusion
Fig. 6. Machine type Rotary Index from Fusion Inc.
FUSION AUTOMATION INC.
Barrows Road, The Pinnacles
Harlow, Essex CM19 5FD
Tel: 0044 1279 443 122,
e-mail: salesuk@fai-uk.com
www.fusion-inc.com

Zapowiedź wydawnicza
Jerzy Nowacki, Sebastian Kotecki, Seweryn Zagajny

Lutowanie indukcyjne elementów grzejnych
Przedstawiono problemy lutowania indukcyjnego stopem srebra części ze stali nierdzewnej w konstrukcji rurowych elementów grzejnych. Analizowano wpływ szczeliny lutowniczej, składu spoiwa i parametrów lutowania
na mikrostrukturę i właściwości złączy. W artykule przedstawiono również praktyczne aspekty lutowania indukcyjnego.
Artykuł zostanie opublikowany w jednym z kolejnych numerów Przeglądu Spawalnictwa oraz wygłoszony na
3. Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej Postęp w technologiach lutowania, Wrocław 2010.
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Marcin Bąkała

Wpływ drgań niskiej częstotliwości
na zwilżalność podłoża w procesie
spajania materiałów przez lutowanie
Effect of low frequency vibration on the ground wettability
in the process of bonding materials by soldering
Streszczenie

Abstract

W artykule omówiono wpływ drgań niskiej częstotliwości na poprawę zwilżalności podłoża w procesie technologicznym spajania materiałów przez lutowanie. Przedstawiono zmodyfikowane urządzenie „Tester lutowności” wykorzystane do przeprowadzenia eksperymentów. Zaprezentowano wyniki badań kilku lutów.

The article discusses the impact of low-frequency vibration on the wettability of the substrate in the process of
bonding materials by soldering. There has been presented modified Solderability Tester device used to carry out
experiments. Results a few solders are presented.

Wstęp
Lutowanie metali bądź spajanie różnych tworzyw
z wykorzystaniem kąpieli metalicznych są aktualnie jednymi z najważniejszych i najczęściej stosowanych procesów technologicznych, m.in. przy produkcji układów
scalonych mocy, turbin gazowych, samochodów, samolotów i promów kosmicznych, a także nowoczesnych
kompozytów z osnową metaliczną. Podstawowym zjawiskiem wykorzystywanym w tych procesach jest zwilżanie
łączonych powierzchni ciekłym metalem.
W praktyce zwilżalność definiuje się poprzez współczynnik rozpływności [1, 2]. Rozpływność ciekłego metalu na powierzchni ciała stałego zależy przede wszystkim
od właściwości fizykochemicznych obydwu faz – stałej
i ciekłej. W celu polepszenia rozpływności ciekłego metalu na powierzchni ciała stałego a tym samym zapewnienia lepszego spojenia stosuje się różnego rodzaju
topniki. Do ciekłego metalu dodaje się tzw. aktywatory,
ewentualnie powierzchnię ciała stałego pokrywa się innymi metalami. Zwiększenie rozpływności cieczy metalicznych i poprawy lutowności materiałów w procesach
przemysłowych wykorzystywane są m.in. energetyczne

Dr inż. Marcin Bąkała – Politechnika Łódzka.

wiązki ultradźwiękowe [3, 4]. Drgania te wywołują dwa
rodzaje zjawisk: pierwsze – o charakterze mechanicznym – niszczą front krystalizacji i zwiększają liczbę zarodków poprzez rozdrobnienie dendrytów przez nadtapianie, łamanie i odrywanie ramion, a drugie – energetyczne – powodują wzrost energii wewnętrznej stopu,
zmniejszenie napięcia powierzchniowego metalicznej
cieczy i granicznego kąta zwilżania [4, 5].
W zastosowaniu do lutowania wiązki ultradźwięków
wykorzystuje się do wywołania zjawiska kawitacji, której
skutkiem jest wywoływanie lokalnie krótkotrwałych, bardzo wysokich ciśnień, sprzyjających oczyszczaniu łączonych powierzchni [6]. W praktyce lutowanie z wykorzystaniem wiązek ultradźwiękowych znalazło zastosowanie przede wszystkim przy łączeniu aluminium i niektórych jego stopów.
Natomiast wpływ oddziaływania drgań o niższej
niż ultradźwięki częstotliwości (oddzielnie, czy w połączeniu z ultradźwiękami) podczas lutowania nie jest
znany. Przeprowadzone eksperymenty miały na celu
ujawnienie wpływu drgań niskiej częstotliwości na jakość zwilżania powierzchni ciał stałych. Przez porównanie wartości kapilarnych sił zwilżania z udziałem
drgań podłużnych wzbudzonych za pomocą generatora drgań o niskiej częstotliwości oraz bez udziału tych
drgań uzyskano wyniki ilościowe. Pozwoliło to na weryfikację wpływu drgań niskiej częstotliwości na zwilżanie powierzchni ciał stałych.
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Urządzenie pomiarowe
Badania wykonano na urządzeniu „Tester lutowności” [7]. Widok ogólny stanowiska przedstawiono na rysunku 1. W celu realizacji zadania tester został stosownie zaadaptowany przez dołączenie generatora drgań
o niskiej częstotliwości do wzbudzania drgań kąpieli
metalicznej w tyglu.
Wpływ drgań niskiej częstotliwości na zwilżanie
powierzchni ciał stałych (wyniki eksperymentów)
Opisywane doświadczenia zostały przeprowadzone
na lutach L-Ag5P, L-Ag45Sn i L-CuP7Sn7. Badanym
podłożem były płytki miedziane. Na wykresach widoczny jest przebieg zmian siły zwilżania podczas oddziaływania sinusoidalnych drgań mechanicznych o częstotliwości 17 Hz. W okresie do 25 s zachodzi proces zwilżania płytki przez lut bez udziału drgań. Minimalna wartość siły zwilżania Fk = -0,9780 N/m zostaje osiągnięta

Rys. 1. Widok ogólny stanowiska pomiarowego: A – tester właściwy, B – butle z gazem, C – generator wodoru, D – komputer sterujący, E – blok zasilający
Fig. 1. General view of the measurement stand

Rys. 2. Charakterystyka siły zwilżania lutu L-Ag5P na podłożu miedzianym z udziałem drgań sinusoidalnych o częstotliwości 17 Hz
dołączonych do układu po t = 30 s, Wartość graniczna wynosi
FG = 1,2221 N/m
Fig. 2. Characteristics of the wetting force of L-Ag5P solder on the
copper ground with sinusoidal vibrations of 17 Hz frequency, joined
to the system after t = 30 s, The limit value FG = 1,2221 N/m
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po t = 3,468 s, zaś Fk = 0 N/m po upływie t = 4,609 s.
Po ustabilizowaniu wartości siły zwilżania na poziomie Fk = 0,8556 N/m, zostają włączone drgania
kąpieli ciekłego lutowia o częstotliwości 17 Hz. Jak
wynika z wykresu przedstawionego na rysunku 2 zastosowanie drgań spowodowało wzrost siły zwilżania
od 0,8556 N/m do wartości 1,2221 N/m.
Otrzymaną charakterystykę siły zwilżania przy
udziale drgań mechanicznych 17 Hz, które wzbudzają drgania kąpieli metalicznej od t = 0 s (tj. od momentu kontaktu powierzchni czołowej próbki z lustrem lutowia), zamieszczono na rysunku 3. Minimalna wartość
siły zwilżania Fk = -0,7136 N/m zostaje osiągnięta po
w czasie t = 2,703 s. Maksymalna wartości siły zwilżania
wynosi Fk = 1,3137 N/m.
Charakterystyki siły zwilżania lutu L-Ag5P na podłożu miedzianym z przeprowadzonych eksperymentów
zestawiono na rysunku 4. Z analizy wynika, że drgania o niskiej częstotliwości powodują wzrost wartości
siły zwilżania, jak również przyczyniają się do skrócenia czasu inkubacji zwilżania.

Rys. 3. Charakterystyka siły zwilżania lutu L-Ag5P na podłożu miedzianym przy udziale drgań 17 Hz od t = 0 s. Wartości graniczna wynosi Fk = 1,3137 N/m
Fig. 3. Characteristics of the wetting force of L-Ag5P on the copper ground with vibrations of 17 Hz from t = 0 s. The limit value
Fk = 1,3137 N/m

Rys. 4. Porównanie charakterystyk zwilżalnościowych lutu L-Ag5P
na podłożu miedzianym
Fig. 4. Comparison of the wetting characteristics of L-Ag5P solder
on the copper ground

Zarejestrowana różnica wartości siły zwilżania
w przypadku dołączenia do układu drgań po 30 s, w porównaniu z eksperymentem bez udziału drgań, wynosi ΔFk= 0,3665 N/m. Natomiast zarejestrowana różnica
wartości siły zwilżania z udziałem drgań dołączonych
do układu od początku trwania doświadczenia, w porównaniu z eksperymentem bez udziału drgań wynosi
ΔFk= 0,4581 N/m.
Przebieg eksperymentu zanurzania płytki z Cu
w ciekłym lutowiu L-Ag45Sn pokazano na rysunku 5.
Prezentowana krzywa dotyczy eksperymentu, w którym po 20 s w ciekłym lutowiu zostały wzbudzone drgania o częstotliwości 17 Hz. W okresie do 20 s zachodzi proces zwilżania płytki przez lut bez udziału drgań.
Minimalna wartość siły zwilżania Fk = -1,3709 N/m zostaje osiągnięta po t = 2,36 s, zaś Fk = 0 N/m po upływie t = 3,391 s. Po ustabilizowaniu wartości siły zwilżania na poziomie Fk = 0,9742 N/m po upływie t =
20 s zostają włączone drgania kąpieli ciekłego lutowia
o częstotliwości 17 Hz. Jak wynika z rysunku 5 – zastosowanie drgań spowodowało wzrost siły zwilżania
od 0,9742 N/m do 1,1399 N/m.
Otrzymaną charakterystykę siły zwilżania przy
udziale drgań mechanicznych 17 Hz, które wzbudzają drgania kąpieli metalicznej od t = 0 s (tj. od momen-

tu kontaktu powierzchni czołowej próbki z lustrem lutowia), zamieszczono na rysunku 6. Minimalna wartość
siły zwilżania Fk = -0,9562 N/m zostaje osiągnięta po
t = 1,828 s. Maksymalna wartość siły zwilżania wynosi Fk = 1,2066 N/m. Charakterystyki siły zwilżania lutu
L-Ag45Sn na podłożu miedzianym przedstawiono na
rysunku 7. Z analizy wynika, że drgania o niskiej częstotliwości powodują wzrost wartości siły zwilżania, jak
również przyczyniają się do skrócenia czasu inkubacji zwilżania.
Zarejestrowana różnica wartości siły zwilżania
w przypadku dołączenia do układu drgań po 20 s,
w porównaniu z eksperymentem bez udziału drgań,

Rys. 7. Porównanie charakterystyk zwilżalnościowych lutu L-Ag45Sn
na podłożu miedzianym
Fig. 7. Comparison of the wetting characteristics of L-Ag45Sn solder
on the copper ground

Rys. 5. Charakterystyka siły zwilżania lutu L-Ag45Sn na podłożu
miedzianym z udziałem drgań sinusoidalnych o częstotliwości 17 Hz
dołączonych do układu po t = 20 s
Fig. 5. Characteristics of the wetting force of L- Ag45Sn solder on the
copper ground with sinusoidal vibrations of 17 Hz joined to the system after t = 20 s

Rys. 8. Charakterystyka siły zwilżania dla lutu L-CuP7Sn7 przy
udziale drgań 17 Hz od t = 0 s
Fig. 8. Characteristics of the wetting force of L- CuP7Sn7 solder on
the copper ground with vibrations of 17 Hz from t = 0 s

Rys. 6. Charakterystyka siły zwilżania lutu L-Ag45Sn na podłożu
miedzianym przy udziale drgań 17 Hz od t = 0 s
Fig. 6. Characteristics of the wetting force of L- Ag45Sn solder on the
copper ground with vibrations of 17 Hz from t = 0 s

Rys. 9. Porównanie charakterystyk zwilżalnościowych dla lutu
L-CuP7Sn7 na podłożu miedzianym
Fig. 9. Comparison of the wetting characteristics of L- CuP7Sn7 solder on the copper ground
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wynosi ΔFk = 0,1657 N/m. Natomiast zarejestrowana
różnica wartości siły zwilżania z udziałem drgań dołączonych do układu od początku trwania doświadczenia, w porównaniu z eksperymentem bez udziału
drgań wynosi ΔFk = 0,2324 N/m.
Na rysunku 8 zamieszczono otrzymaną charakterystykę siły zwilżania dla lutu L-CuP7Sn7
przy udziale drgań mechanicznych 17 Hz, które wzbudzają drgania kąpieli metalicznej od t = 0 s

(tj. od momentu kontaktu powierzchni czołowej próbki z lustrem lutowia). Minimalna wartość
siły zwilżania Fk = -0,9562 N/m zostaje osiągnięta
po t = 1,828 s. Maksymalna wartość siły zwilżania
wynosi Fk = 1,2066 N/m.
Na rysunku 9 zestawiono charakterystyki siły zwilżania z przeprowadzonych eksperymentów. Z analizy
wynika, iż drgania o częstotliwości akustycznej powodują wzrost wartości siły zwilżania.

Wnioski
Dodatkowe drgania mechaniczne, o optymalnie
dobranej częstotliwości, wzbudzone w kąpieli metalicznej, wpływają na poprawę jakości zwilżania powierzchni ciał stałych. W części eksperymentalnej,
dotyczącej wykorzystania drgań o niskiej częstotliwości, badano szeroki ich zakres. Jednak dopiero
przy wartości 17 Hz zauważalny był korzystny wpływ
drgań – wzrost wartości siły zwilżania.
Z przeprowadzonych eksperymentów wynika, że
drgania o niskiej częstotliwości wzbudzone w kąpieli
metalicznej wywołują maksymalny wzrost wartości siły
zwilżania Fk o ok. 24%. Na wzrost wartości siły zwilżania nie miał wpływu moment, w którym do układu dołą-

czono wymuszenie. Obserwowany wzrost był zauważalny zarówno przy dołączeniu wymuszenia w momencie osiągnięcia kontaktu powierzchni czołowej próbki
z lustrem roztopionego lutowia, jak i przy dołączeniu
drgań po ustabilizowaniu wartości siły zwilżania.
Opisane eksperymenty zostały zrealizowane
za pomocą urządzenia o zupełnie innym przeznaczeniu, które zostało zaadaptowane do przeprowadzenia wstępnych doświadczeń. Można oczekiwać,
że w urządzeniu specjalnie w tym celu opracowanym, pozwalającym na elastyczny dobór i regulację
wszystkich parametrów procesu, stosowanie drgań
umożliwi jeszcze lepsze wyniki.
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Abstract

Omówiono wyniki badań recepturowo – technologicznych, realizowanych w Instytucie Spawalnictwa nad lutami proszkowymi w postaci mieszaniny z topnikiem do łączenia stali narzędziowych – szybkotnących, lutami srebrnymi w postaci prętów otulonych o podwyższonej trwałości mechanicznej, specjalistycznymi topnikami do lutowania twardego wysokostopowych stali nierdzewnych i tytanu. Podano właściwości lutownicze nowo opracowanych
materiałów i właściwości wykonanych nimi połączeń.

It has been presented the results of the following investigations carried out in the Institute of Welding: development of formula of brazing powders in the form of mixture with flux for joining of rapid tool steels, development of
flux coated silver brazing rods with higher mechanical durability and development of special fluxes for brazing of
high – alloy stainless steels and titanium. Brazing properties of the new materials and properties of the joints made
by them have also been presented.

Wstęp
Współczesne lutowanie jest jedną z popularniejszych i ciągle niezastąpionych metod spajania materiałów konstrukcyjnych, stosowanych w tradycyjnych
i najnowocześniejszych dziedzinach przemysłu.
Umożliwia ono rozwiązywanie najbardziej złożonych
problemów trwałego łączenia większości stosowanych
obecnie materiałów inżynierskich, m.in. dzięki ciągłemu ulepszaniu dodatkowych materiałów do lutowania.
W Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach są prowadzone nieustanne prace badawcze, których celem jest
opracowywanie nowych, wyspecjalizowanych materiałów dodatkowych do lutowania lub modyfikacja materiałów już istniejących. W ostatnich latach opracowano i wdrożono do produkcji następujące materiały lutownicze:
– mieszankę proszkową PLT-NiCrSi lutu niklowego
NiCr20Si10 z topnikiem do lutowania ostrzy ze stali
narzędziowych szybkotnących w produkcji narzędzi,
Dr inż. Andrzej Winiowski, mgr inż. Dawid
Majewski – Instytut Spawalnictwa, Gliwice.

– spoiwo srebrne Ag-Cu-Zn-Sn z trwałą mechanicznie otuliną topnikową (PO-AG104),
– topnik niskofluorkowy z borem F6B do lutowania stali nierdzewnych chromowych i chromowo-niklowych,
– wysoko aktywny topnik F70T do lutowania tytanu
w atmosferze powietrza.

Mieszanka proszkowa PLT-NiCrSi
lutu niklowego (NiCr20Si10)
z topnikiem
Lutowanie twarde nakładek (ostrza, powierzchni roboczych formujących) ze stali narzędziowych szybkotnących z korpusami wykonanymi zazwyczaj ze stali konstrukcyjnych niestopowych lub stali konstrukcyjnych stopowych do ulepszania cieplnego, jest najczęściej stosowaną metodą ich łączenia w produkcji oraz regeneracji narzędzi [1÷3]. Jakość takich narzędzi zależy od sposobu lutowania, właściwego doboru lutu i topnika (lub
atmosfery ochronnej), metody i parametrów nagrzewania materiałów podstawowych oraz lutu do temperatury lutowania, a także od właściwie przeprowadzonej
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Rys. 1. Narzędzie modelowe do badań (przed lutowaniem); 1 – nakładka ze stali szybko-tnącej, 2 – korpus ze stali niestopowej, 3 – lut
Fig. 1. Model of tool for research (before brazing); 1 – plate of rapid tool steel, 2 – body of non-alloyed steel, 3 – brazing filler metal

obróbki cieplnej lutowanych wyrobów. Stosowane w tych
procesach metody nagrzewania łączonych elementów to:
nagrzewanie indukcyjne, płomieniowe, rzadziej piecowe
w atmosferach kontrolowanych [1, 3÷10].
Proces lutowania twardego układu stal szybkotnąca – stal konstrukcyjna powinien być tak prowadzony,
aby nie naruszyć efektów obróbki cieplnej lub przeprowadzić go w połączeniu z tą obróbką – co jest częściej praktykowane. Wymagane temperatury hartowania stosowanych na ostrza narzędzi stali szybkotnących mieszczą się w zakresie 1180÷1230°C, natomiast
temperatury ich odpuszczania wynoszą 550÷570°C
[2]. Podstawowe znaczenie w doborze odpowiednich
warunków materiałowo-technologicznych lutowania
tych materiałów ma zatem wybór lutu o właściwej temperaturze topnienia. Stosowane i zalecane powszechnie do tego celu spoiwa mosiężne z niklem lub niklem
i manganem charakteryzują się zbyt niską temperaturą
topnienia (ok. 930÷960°C) i nie zapewniają wymaganej twardości płytek ze stali szybkotnących w przypadku połączenia ich procesu lutowania z hartowaniem.
Uwzględniając dość ograniczone informacje w literaturze, dotyczące prawidłowych warunków materiałowo-technologicznych lutowania narzędzi z nakładkami ze stali szybkotnących, przeprowadzono, w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach. Wykonano kompleksowe próby ich lutowania wysokotopliwymi spoiwami niklowymi i miedziano-niklowymi, pozwalającymi na prowadzenie hartowania bezpośrednio z temperatury lutowania ok. 1200°C. Próby te dodatkowo uzupełniono
badaniem jakości (badania metalograficzne) i właściwości eksploatacyjnych połączeń (badania wytrzymałości na ścinanie połączeń i twardości nakładek ze stali szybkotnących).
W wyniku tych badań opracowano mieszankę proszkową zawierającą sproszkowane spoiwo na
osnowie stopu niklu NiCrSi (NiCr20Si10) oraz topnik
boranowy [11].
Mieszanką lutowano indukcyjnie złącza próbne
modelowych narzędzi złożonych z korpusów ze stali konstrukcyjnej niestopowej (maszynowej do ulepszania cieplnego) C45 wg PN-EN 10083 oraz nakładki tnące ze stali narzędziowej szybkotnącej HS6-5-2
wg PN ISO 4957 (odpowiada dawnemu SW7M
wg PN-86/H 85022 (rys. 1).
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Proces nagrzewania złączy do temperatury lutowania kończono po stopieniu lutu i wypełnieniu nim szczeliny pomiędzy łączonymi elementami. Bezpośrednio po
zakończeniu lutowania i zakrzepnięciu lutowiny przeprowadzano hartowanie modelowych narzędzi w ośrodku wodnym. W dalszej kolejności, lutowane i zahartowane narzędzia modelowe poddawano odpuszczaniu
zgodnie z przedstawionymi warunkami, a więc w temperaturze 550°C dwukrotnie w czasie 1 h. Proces odpuszczania prowadzono w piecu elektrycznym oporowym RHF/14/8/E/91 firmy Carbolite.
Wykonane połączenia poddano próbom wyznaczenia wytrzymałości na ścinanie na zrywarce Instron
4210, stosując specjalistyczny przyrząd z prowadnicą dla zapewnienia warunków czystego ścinania.
Uzyskana wytrzymałość na ścinanie złączy wynosiła
ok. 260 MPa. Przeprowadzono również badania twardości nakładek ze stali szybkotnącej.
Twardość nakładek ze stali szybkotnących w modelowych narzędziach mierzono dwukrotnie, tj. bezpośrednio po lutowaniu i hartowaniu oraz po pełnej obróbce cieplnej, obejmującej także odpuszczanie. Badania
wykazały, że twardość nakładek zbadana bezpośrednio
po lutowaniu i hartowaniu wynosi 58,7 HRC, natomiast
po odpuszczaniu wartość ta wzrosła do 65,8 HRC (wymagana twardość wynosi 64 HRC). Pomiary wykonywano z użyciem twardościomierza Brickers 220.
Jakość połączeń lutowanych narzędzi modelowych
oceniono za pomocą badań metalograficznych. Obserwacje struktur przekrojów połączeń prowadzono na mikroskopie optycznym MeF4M firmy Leica. Makrostrukturę połączenia stali szybkotnącej HS6-5-2 ze stalą
niestopową konstrukcyjną C45, polutowanego opracowaną mieszanką ze spoiwem proszkowym niklowym
NiCr20Si10 oraz topnikiem boranowym przedstawiono
na rysunku 2.
Badania metalograficzne wykazały, że uzyskane
połączenia lutowane charakteryzują się dobrą jakością bez jakichkolwiek niezgodności. Dodatkowo w połączeniach tych zaobserwowano przenikanie wysokoniklowej osnowy spoiwa do stali narzędziowej, co częściowo wyjaśnia bardzo wysoką wytrzymałość tych
połączeń wynoszącą ponad 250 MPa.

Rys. 2. Struktura połączenia stali szybkotnącej HS6-5-2 (dół) i stali niestopowej konstrukcyjnej C45 (góra) lutowanego mieszanką
proszkową z lutem NiCr20Si10, traw. FeCl3
Fig. 2. Structure of joint of rapid tool steel HS6-5-2 (down) and non-alloyed steel C45 (up) brazed with the mixture of brazing powder
with filler metal type NiCr20Si10, etch. FeCl3

Spoiwo srebrne Ag-Cu-Zn-Sn
z trwałą mechanicznie otuliną
topnikową (PO-AG104)
Srebrne luty twarde w postaci prętów z otuliną
topnikową są obok drutów proszkowych bardzo korzystną formą do stosowania w montażowych, remontowych, a także produkcyjnych (produkcja jednostkowa i małoseryjna) procesach ręcznego lutowania płomieniowego. Podstawową zaletę tych lutów stanowi eliminacja podczas ich stosowania
uciążliwych operacji przygotowania i nakładania topnika na elementy łączone, a także bardziej racjonalne i oszczędne dozowanie topnika, co powoduje
jego mniejsze zużycie, poprawę warunków bhp procesu lutowania (topniki zawierają na ogół szkodliwe
substancje chemiczne) oraz zmniejszenie ilości żużla i pozostałości topnikowych koniecznych do usunięcia ze złączy [7].
Wytwarzane dotychczas w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach srebrne luty otulone Ag-Cu-Zn-Sn
AG102, AG104, Ag106 (wg PNEN 1044) charakteryzowały się dobrymi właściwościami lutowniczymi,
jednak miały stosunkowo małą trwałość mechaniczną otuliny. Dlatego w ostatnich latach podjęto badania
nad spoiwem srebrnym AG104 z nową otuliną topnikową o zwiększonej trwałości mechanicznej.
W wyniku tych badań opracowano lut, którego
masę otulinową stanowiła mieszanina kwasu borowego, fluorków oraz fluoroboranów oraz jako środek wiążący polimer akrylowy [15÷19, 28].
Założono, że lut ten przeznaczony będzie do lutowania miedzi i jej stopów oraz stali nierdzewnych (chromowo–niklowych), średnica jego rdzenia będzie wynosić 2 mm, natomiast stopień otulenia 1,5 (średnica lutu
wraz z otuliną 3 mm).
Właściwości technologiczne opracowanego lutu
otulonego, wytworzonego w postaci partii próbnej, zbadano bardziej szczegółowo wg procedur
opracowanych w Instytucie Spawalnictwa, stosując [12÷14]:
– próbę stapiania lutu na powierzchni stali nierdzewnej i mosiądzu,
– wykonanie lutem próbnym złączy zakładkowych
ze stali nierdzewnej i mosiądzu i poddanie ich ocenie wnikania lutu w szczelinę złącza oraz badaniom
metalograficznym jakości oraz próbom wytrzymałościowym na ścinanie.
Jako materiały podstawowe do badań właściwości
przedmiotowego lutu zastosowano:
– chromowo-niklową stal austenityczną odporną na
korozję, X2CrNi18-9 wg PN-EN 10088-1;
– mosiądz CW508L (CuZn37) wg PN-EN 1652.
Źródłem ciepła w próbach lutowania był płomień
typowego palnika tlenowo-acetylenowego z nasadką
o wydajności 160 dm3/h acetylenu.
Próby stapiania lutu srebrnego na podłożu stali odpornej na korozję wykazały dobrą rozpływność

i stosunkowo gładką (bez wtrąceń) powierzchnię
ściegu warstwy natopionej z regularną linią brzegową. Nie stwierdzono wydzielania się w nadmiarze dymów lub innych widocznych zanieczyszczeń
gazowych. Powstający w niewielkiej ilości żużel był
stosunkowo łatwo usuwalny po zastosowaniu udaru termicznego (zanurzeniu próbek po zakrzepnięciu
lutu do zimnej wody), a następnie przemyciu gorącą
wodą ich powierzchni.
Lutowanie stalowych (X2CrNi18-9) i mosiężnych
(CuZn37) złączy zakładkowych o grubości blach
1,5 mm i wielkości zakładki 5 mm (płytki ułożone poziomo bez docisku) prowadzono, dozując lut ręcznie
u wylotu zakładki. Szerokość szczeliny lutowniczej
ustalała się w tych warunkach samoczynnie podczas
wpływania lutu. Próba ta jest zalecana do oceny właściwości kapilarnych lutu w obecności badanego topnika. Uzyskane próbki wykazały prawidłowe wypełnianie lutem szczelin złączy zakładkowych na długości całej zakładki, co potwierdziły ich badania metalograficzne (rys. 3). W lutowinach nie stwierdzono istotnych niezgodności lutowniczych, wykazywały stosunkowo gładkie i regularne lica.
Wykonano również próby określenia wytrzymałości na ścinanie połączeń zakładkowych (paski
120 x 10 x 1,0 mm ułożone na zakładkę 3 mm) ze stali
odpornej na korozję X2CrNi18-9 i mosiądzu CuZn37,
lutowanych nowo opracowanym lutem otulonym. Połączenia charakteryzowały się dobrą wytrzymałością, charakterystyczną dla lutów srebrnych i wynoszącą odpowiednio: dla stali nierdzewnej 269 MPa,
dla mosiądzu 166 MPa.

a)

b)

Rys. 3. Makrostruktura połączeń: a – stali nierdzewnej X2CrNi18-9,
b – mosiądzu CuZn37, lutowanych nowo opracowanym srebrnym lutem otulonym, traw. FeCl3
Fig. 3. Macrostructure of joints: a – stainless steel X2CrNi18-9,
b – brass CuZn37, brazed with the new flux coated silver brazing
rod, etch. FeCl3

Przegląd spawalnictwa 10/2010

29

Topnik niskofluorkowy z borem
F6B do lutowania stali nierdzewnych
chromowych i chromowo-niklowych
Do trudno lutowalnych stali stopowych należą niewątpliwie stale odporne na korozję – nierdzewne chromowe (11,5÷19% Cr) i chromowo-niklowe (12÷25% Cr;
1,5÷29% Ni), zawierające niekiedy dodatki: molibdenu, manganu, aluminium, tytanu, niobu, azotu i miedzi
[1, 3, 9, 20÷21]. Decyduje o tym m.in. występowanie
na powierzchni stosunkowo trwałych, niezwilżalnych
przez luty tlenków, FeO×Cr 2O3, a także niekiedy Al2O3,
TiO2, Nb2O3 itp. Z tego względu stale te wymagają stosowania przed lutowaniem dokładnego oczyszczenia
powierzchni łączonych (czyszczenie mechaniczne lub
trawienie chemiczne), a w przypadku lutowania w atmosferze powietrza zastosowania odpowiednio aktywnych topników fluorkowych. Do lutowania tych stali w powyższych warunkach stosuje się najczęściej
luty srebrne typu: Ag-Cu, Ag-Cu-Zn, Ag-Cu-Zn-Cd,
Ag-Cu-Zn-Sn o zawartości co najmniej 40% Ag oraz
odpowiednio wysoko aktywne topniki lutownicze [1, 3,
9, 20÷21]. Asortyment tych topników jest dość szeroki.
Są to głównie topniki wysokofluorkowe (zawartość fluorków ok. 40%), gdyż tylko one wykazują odpowiednią
aktywność chemiczną podczas procesu lutowania.
W przypadku łączenia niektórych stali wysokostopowych topniki te jednak nie zawsze dobrze spełniają
swoje zadania. Dotyczy to przykładowo stali nierdzewnych wysokochromowych (o strukturze ferrytycznej),
trudno zwilżalnych przez luty. W dostępnej literaturze
naukowo-technicznej napotkano informację, że poprawę tego stanu może przynieść niewielki dodatek
amorficznego boru do topnika fluorkowego, powodujący zwiększenie zakresu temperatur jego aktywności
(zarówno maksymalnej, jak i minimalnej), wydłużenie
jego trwałości termicznej podczas procesu nagrzewania, a także wzrost aktywności [22]. Stwierdzono również, że sam bor nie jest wystarczającym dodatkiem
i do topnika należy dodatkowo wprowadzić aktywatory
w postaci przynajmniej jednego z następujących pierwiastków: Mo, W, Mn, Ni, Pd, Cu lub Ag – w postaci
czystej lub stopu [22]. Dodatkową korzyścią wynikającą z wprowadzenia boru do topników wysokofluorkowych jest możliwość obniżenia w nich zawartości toksycznych fluorków z zachowaniem wymaganej aktywności topnika, co w istotnym stopniu zmniejsza zagrożenia zdrowotne jakim poddawany jest lutowacz.
Doświadczenia z poprzednich prac nad topnikami do
lutowania twardego stali wysokostopowych pozwoliły na
ukierunkowanie badań nad osnową nowego topnika na
mieszaniny takich związków, jak: kwas borowy, tetraboran sodu – boraks, a także tetraboran oraz pentaboran
potasu [23]. Analiza literatury oraz przegląd udokumentowanych wyników badań w zakresie opracowań topników do lutowania twardego, umożliwiły wytypowanie do
badań jako aktywatorów osnowy fluorków potasu, litu
oraz tetrafluoroboranów sodu i potasu [3, 24÷26].
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Pierwszy etap realizowanych badań nad nowym
topnikiem polegał na opracowywaniu wariantów receptur próbek topnikowych, opartych na wytypowanych składach bazowych, sprawdzeniu ich temperatur topnienia i aktywności oraz ocenie zachowania się próbek podczas badań właściwości lutowniczych metodą rozpływności spoiwa srebrnego AG203
(B-Ag44CuZn-675/735) wg PN-EN 1044 na stali chromowej (X6Cr17) odpornej na korozję. Wytrawione chemicznie próbki stalowe wraz z ułożonym lutem i topnikiem podgrzewano od dołu stacjonarnym palnikiem
acetylenowo-tlenowym.
Podczas następnego etapu pracy topnik próbny
o najkorzystniejszych właściwościach lutowniczych
poddano bardziej szczegółowym badaniom w oparciu
o próby wnikania w kapilarne szczeliny lutownicze, a
także próby lutowania złączy zakładkowych i ocenę jakości oraz właściwości mechanicznych tych połączeń.
Ocenie poddano również trwałość konsystencji i właściwości lutowniczych topnika podczas magazynowania.
Połączenia zakładkowe stali X6Cr17, grubości blach 1,0 mm, lutowane spoiwem AG203
(B-Ag44CuZn-675/735) wg PN-EN 1044, z użyciem
wymienionego topnika, wykazały na podstawie badań
metalograficznych i wytrzymałościowych dobrą jakość
oraz wysoką wytrzymałość na ścinanie wynoszącą
ok. 200 MPa (rys. 4). Ostateczny skład nowoopracowanego topnika o przyjętej nazwie handlowej F6B zawiera korzystnie obniżony poziom fluorków do minimalnej zawartości masowej 6÷8 % oraz ok. 0,5%. boru
amorficznego.
Lutowność tytanu oraz jego stopów związana jest
przede wszystkim z wysokim powinowactwem chemicznym tego reaktywnego metalu do innych pierwiastków, zwłaszcza gazów występujących w powietrzu: tlenu, azotu i wodoru. Podstawowym utrudnieniem tego procesu jest powstający podczas nagrzewania trwały tlenek TiO2. Intensywność powstawania
tego tlenku jest szczególnie wysoka w temperaturach
650÷700oC, charakterystycznych dla lutowania lutami
srebrnymi. W tych warunkach na powierzchni tytanu
powstaje niezwilżalna przez luty warstewka kruchego
roztworu stałego z tlenem i azotem. Przy nagrzewaniu
tytanu i jego stopów do temperatury powyżej 900oC
w atmosferze powietrza, na ich powierzchni powstają

Rys. 4. Makrostruktura połączenia stali X6Cr17 wykonanego lutem
srebrnym AG 203 i nowo opracowanym topnikiem niskofluorkowym
F6B z borem, traw. odcz. Adlera
Fig. 4. Macrostructure of joints of steel X6Cr17 made with silver braze grade AG 203 and new developed low-fluoride flux F6B containing boron, etch. Adler

również kruche azotki tytanu. Z wodorem tytan o odmianie alotropowej α tworzy kruche wodorki. W odmianie dwufazowej tytanu (α + β) wodór rozpuszcza się
w większym stopniu [1, 7, 21].
Lutowanie twarde odpowiedzialnych podzespołów
maszyn i urządzeń wykonanych z tytanu i jego stopów
prowadzi się obecnie prawie wyłącznie w piecach z atmosferami kontrolowanymi (czyste atmosfery neutralne chemicznie i próżnia) [1, 3, 9, 20÷21]. Jednak zachodzi niekiedy potrzeba lutowania niewielkich, mniej odpowiedzialnych elementów z tego metalu na powietrzu
(galanteria metalowa, obudowy lamp, oprawki okularów itp.). Może sie również zdarzyć ze element tytanowy wymagający lutowania ma duże wymiary gabarytowe lub jest na stałe związany z większą konstrukcją
(elementy instalacji). Wówczas istnieje możliwość prowadzenia procesu lutowania w atmosferze powietrza
przy zastosowaniu:
– stosunkowo szybkiego (krótki czas procesu) nagrzewania płomieniowego lub indukcyjnego,
– spoiwa srebrnego,
– specjalistycznego, wysoko aktywnego chemicznie
topnika.
Do procesu lutowania twardego w atmosferze powietrza tytanu oraz jego stopów są niezbędne, jak
przedstawiono powyżej, wysoko aktywne topniki lutownicze. Większość topników zalecanych do lutowania różnych metali, nawet tych o najtrwalszych tlenkach, jest nieprzydatna w przypadku tytanu i jego stopów. Nie odtleniają one skutecznie powierzchni łączonych elementów, a także nie zapewniają właściwej ochrony tego reaktywnego metalu przed utlenieniem w temperaturach lutowania i nie stwarzają dobrych warunków zwilżenia powierzchni łączonych elementów stopionym lutem [1, 3, 9, 20÷21]. W celu zapewnienia odpowiedniego działania topnik zastosowany do lutowania tytanu powinien spełniać przynajmniej
jeden z podanych poniżej warunków [1, 7, 21]:
– usuwać niezwilżalną przez luty warstewkę tlenku
i azotku tytanu przez absorpcję lub jej chemiczne
roztwarzanie;
– oddziaływać aktywnie na powierzchnię metalu pod
warstwą tlenków i azotków, dzięki czemu warstwa
ta jest usuwana podczas płynięcia lutu.
Po spełnieniu tego warunku składniki topnika powinny wejść w reakcję z tytanem, wykorzystując jego
zdolność do redukcji metali z roztopionych soli. Powierzchnia tytanu pokrywa się wówczas warstewką
zredukowanego metalu, który zapobiega dalszemu
utlenianiu.
Na podstawie analizy właściwości możliwych do
zastosowanych związków chemicznych, założenia
składowe dla opracowywanego topnika sformułowano
następująco [1, 3, 9, 20, 21, 24, 25]:
– osnowę topnika stanowić będą fluorki i chlorki litu
oraz potasu lub ich mieszaniny o składzie ilościowym wytypowanym w oparciu o odpowiednie układy
równowagi fazowej, zgodnie z kryterium topliwości
(wymagana temperatura topnienia ok. 600÷650oC);

– jako składniki podwyższające aktywność topnika
zastosowane zostaną fluoroborany sodu i potasu;
– jako związki reagujące z metalicznym tytanem i tworzące na jego powierzchni powłokę metaliczną zostaną zastosowane chlorki: srebra, miedzi i manganu.
Badania właściwości lutowniczych opracowanego według wymienionych założeń składu topnika prowadzono wg metodyki opracowanej i sprawdzonej we
wcześniejszych pracach Instytutu Spawalnictwa nad
topnikami, a więc opartej na klasycznej próbie rozpływności [23, 27].
Spoiwo, którego rozpływność oceniano na próbkach tytanowych Grade 2, w obecności badanego topnika, stanowił lut srebrny AG203 (B-Ag44CuZn-675/735)
wg PN-EN 1044. Wytrawione chemicznie próbki tytanowe wraz z ułożonym lutem i topnikiem podgrzewano od dołu stacjonarnym palnikiem acetylenowo-tlenowym. Podczas prób oprócz rozpływności lutu obserwowano również: przebieg topienia i spalania się składników topnika, czyszczenie chemiczne powierzchni płytki tytanowej przez topnik, temperaturę topnienia i rozpływności topnika, a także rodzaj i właściwości powstającego żużla oraz łatwość jego usuwania. Dla finalnych
najkorzystniejszych technicznie wersji topnika badania
rozpływności uzupełniono próbami lutowania złączy zakładkowych i oceną ich jakości oraz właściwości mechanicznych. Ocenie poddano również trwałość konsystencji i właściwości lutowniczych topników. Podczas badań
stwierdzono, że najkorzystniejszy wpływ na właściwości lutownicze topnika spośród wszystkich wytypowanych związków chemicznych tworzących podczas lutowania na powierzchni tytanu warstwę ochronną przed
utlenieniem, wykazuje chlorek srebra. Lutowanie blach
tytanowych, o grubości blach 1,0 mm na zakładkę, lutem srebrnym (AG203) z użyciem opracowanego topnika o nowo przyjętej nazwie handlowej F70T, wykazało zadowalające wypełnienie zakładki na głębokość
ok. 4 mm (rys. 5) oraz brak jakichkolwiek niezgodności
w lutowinie. Wytrzymałość tych złączy na ścinanie wynosiła ok. 160 MPa.
Niestety topnik ten ze względu na zawartość światłoczułego chlorku srebra (AgCl) wykazuje stosunkowo małą trwałość wynoszącą tylko kilkanaście dni
i to pod warunkiem przechowywania go z ograniczonym dostępem światła. Po upływie tego czasu, zastosowanie takiego topnika nie jest możliwe, gdyż traci
on wymagane właściwości lutownicze – nie zapewnia
odpowiedniej rozpływności spoiwa lutowniczego oraz
nie chroni lutowanego złącza przed utlenieniem.

Rys. 5. Makrostruktura połączenia tytanu Grade 2 wykonanego lutem srebrnym AG 203 i nowym topnikiem wysokofluorkowym F70T,
traw. odcz. Adlera
Fig. 5. Macrostructure of joints of titanium Grade 2 made with silver brazing alloy grade AG 203 and new developed high-fluoride flux
F70T, etch. Adler
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Wnioski
Zastosowanie do procesu lutowania indukcyjnego korpusów narzędzi nakładek ze stali narzędziowych szybkotnących mieszanki proszkowej ze
spoiwem na osnowie niklu (NiCr20Si10) i topnikiem
boranowym o temperaturze topnienia ok. 1200°C,
umożliwia prawidłowe przeprowadzenie ich hartowania bezpośrednio po lutowaniu, co po odpuszczaniu zapewnia uzyskanie wymaganej twardości
nakładek wynoszącej ponad 65 HRC oraz wysokiej wytrzymałości złączy na ścinanie wynoszącej
260 MPa.
Lut srebrny AG104 (B-Ag45CuZnSn-640/680)
wg PN-EN 1044 ze znowelizowaną otuliną topnikową, zawierającą polimer z grupy akrylanów, wykazuje zadowalające właściwości lutownicze, a sama
otulina wymaganą gładkość powierzchni i dobrą wytrzymałość mechaniczną. Połączenia wykonane nowym lutem otulonym charakteryzują się dobrą jakością i właściwościami wytrzymałościowymi, co wykazały ich badania metalograficzne (makro) i wytrzymałościowe.

Topniki – niskofluorkowy z borem F6B do lutowania stali nierdzewnych oraz wysokofluorkowy F70T do lutowania tytanu na powietrzu, charakteryzują się dobrymi właściwościami lutowniczymi, potwierdzonymi pozytywnymi wynikami
prób rozpływności i lutowania połączeń próbnych
z użyciem spoiwa srebrnego AG203. Połączenia stali nierdzewnej, chromowej X6Cr17 i tytanu
Grade 2, lutowane spoiwem srebrnym AG203 wg
PN-EN 1044 z użyciem nownych topników, wykazały wysoką jakość oraz wytrzymałość na ścinanie, wynoszącą odpowiednio ok. 200 i 160 MPa.
Topnik wysokofluorkowy F70T do lutowania tytanu na powietrzu ze względu na zawartość nietrwałego chlorku srebra charakteryzuje się stosunkowo krótką trwałością właściwości lutowniczych,
nie przekraczającą 3-4 tygodni, przy przechowywaniu w pojemnikach chroniących przed dostępem
światła. Poddany on będzie dalszym badaniom recepturowym.
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Nowoczesne materiały lutownicze
o obniżonych temperaturach topnienia
New joining technology based
on melting temperature reduction
Streszczenie

Abstract

Nanotechnologia uznawana jest za kluczową technologię XXI wieku. W ostatnich latach uzyskano znaczny
wzrost tempa rozwoju w dziedzinie technologii materiałów
inżynierskich, czego zwieńczeniem były materiały nanostrukturalne. Bazując na efekcie struktur nanomateriałów,
tzw. efekcie skali, można uzyskać obniżenie temperatury
topnienia cząstek o średnicach poniżej 50 nm. Wykorzystanie tego zjawiska w technikach łączenia umożliwia spajanie materiałów szczególnie wrażliwych na podwyższone
temperatury, jak np. wybranych gatunków stali lub delikatnych części elektronicznych, w temperaturach niższych
od 250oC. Połączenia takie wykazują stabilność przy wysokich temperaturach, ponieważ efekt skali znika wraz ze
stopieniem nanocząstek. Mimo obiecujących prognoz tematyka zastosowania nanocząstek nadal jest stosunkowo
trudna, więc konieczne są dalsze prace nad jej udoskonalaniem. W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania efektów skali w zastosowaniach technik spajania.
Nanocząstki oparte na srebrze pokryte zostały organicznym lepiszczem, dzięki czemu nie występuje aglomeracja
i łatwiejsze jest dozowanie lutu. Wykorzystanie określonego cyklu nagrzewania umożliwia odparowanie organicznego lepiszcza i pozostanie w strefie łączenia jedynie czystych nanocząstek, które zostają roztopione podczas dalszego ogrzewania, tak aby możliwe było uzyskanie połączenia metalurgicznego.

Nanotechnology has become a key technology for the
21st century. In recent years substantial improvements in
material science right up to the development of new nanostructured materials had been achieved. Based on the
structural effects of nanostructured materials, so called
scale effects lead to a melt temperature reduction of particles with diameters in a range below 50 nm. Using this
effect for joining applications, temperature sensitive materials such as high strengthened steels or electronic parts
can be joined in a temperature range of less than 250° C.
Moreover, the bonding shows high temperature stability,
as the scale effects disappear after the first melting of the
nano particles. However, up to now the handling of the
nano particles is difficult, so further improvements are necessary. Within the investigations a possibility to use these scale effects for joining applications is presented. Nano
particles based on silver are covered by an organic binder,
no agglomeration occurs and the handling can be facilitated. The use of a defined heating cycle enables the organic binder to vaporize, only the pure nano particles remain
in the joining zone which is molten by further heating, so
that a metallurgical bonding can be achieved.

Wstęp
Znaczne obniżenie temperatury wykonywanych
połączeń jest jednym z najważniejszych wyzwań w nowoczesnej technologii łączenia materiałów, zarówno
w przypadku specjalistycznych rozwiązań konstrukcyjnych, jak również wrażliwych na wysokie tempeUniv.-Prof. Dr.-Ing. hab. Johannes Wilden,
Dr.-Ing. Simon Jahn, Prof. Dr.-Ing. Georg Fischer
– Joining and Coating Technology, Berlin Institute
of Technology, Niemcy.

ratury elementów stosowanych w przemyśle elektronicznym. Konieczne jest zatem korzystne rozwiązanie tego wyzwania, w celu poprawy właściwości połączeń. Z tego punktu widzenia, efekt skali oraz zmniejszenie temperatur topnienia wykazują obiecujące
możliwości.

Efekt skali
Rozpatrując pierwsze i drugie prawo termodynamiki oraz energię powierzchniową materiału, obniżenie
temperatury topnienia, w zależności od promienia cząstek, można obliczyć zgodnie ze wzorem (1) [1÷3]:
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(1)

gdzie: r – promień cząstki, TS – temperatura topnienia, L – ciepło topnienia, ρ – gęstość, σ – napięcie powierzchniowe, ΔT – możliwa redukcja temperatury [4].

Zmianę temperatury topnienia dla różnych metali
(nikiel, tytan, krzem i żelazo), w zależności od promienia cząstek, pokazano na rysunku 1 [4].
Głównym czynnikiem wpływającym na zarodkowanie i termodynamiczną stabilność jest energia Gibbsa
(potencjał termodynamiczny, entalpia swobodna), obliczana z energii powierzchniowej i uwalnianej energii
objętościowej. Dla cząstek o promieniu poniżej 20 nm

Rys. 2. Wytrzymałość na ścinanie połączeń lutowanych wykonanych
lutami z ziarnami o wielości nanocząstek [7, 8]
Fig. 2. Shear strength of joints made with nanoparticles hard solder [7, 8]

Badania własne

Promień nanocząstki, nm
Rys. 1. Zmniejszenie temperatury topnienia wybranych metali w zależności od wielkości promienia cząstek
Fig. 1. Reduction of melt temperature vs. particle radius

temperatura topnienia może być znacząco obniżona,
nawet o kilkaset stopni Celsjusza. Efekt ten znajduje
powszechne zastosowanie procesach spiekania bardzo drobnych cząstek [5, 6]. Używając nanoproszków
metali jako spoiw, można łączyć w temperaturach obniżonych materiały wrażliwe na wysokie temperatury.
Zjawiska te mogą być powszechnie stosowane w procesach lutowania miękkiego i twardego, gdzie lut w postaci proszku lub pasty powinien składać się z cząstek
w skali nano.
Pierwsze badania w tym zakresie zostały przeprowadzone przez Ide i współautorów, przy użyciu cząsteczek o średnicy poniżej 10 nm [7, 8]. W celu wyeliminowania niekontrolowanej aglomeracji i zapewnienia określonego osadzania, cząstki zostały pokryte organiczną powłoką, która odparowuje podczas procesu
spajania. W ich badaniach temperatura topnienia srebra została zmniejszona do 300oC, zamiast 916oC dla
klasycznego materiału litego.
Na rysunku 2 pokazano zwiększenie wytrzymałości połączeń lutowanych wykonanych z wykorzystaniem nanocząstek w porównaniu z zastosowaniem
lutów konwencjonalnych.
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W badaniach wstępnych jako materiał wyjściowy
(lut) zastosowano kompleks karboksylatu srebra. Lut
w postaci proszku został rozpuszczony w różnych płynach i zastosowany na elementach łączonych w postaci pasty. W piecach tradycyjnych bez atmosfery
ochronnej próbki były podgrzane do temperatur powyżej 150oC. W tym zakresie temperatur organiczna część materiału wyjściowego odparowuje i uwalnia
czyste nanocząsteczki do obszaru łączenia. Dalsze
ogrzewanie do maks. 250oC prowadzi do topienia tych
cząstek, zwilżenia powierzchni i połączenia elementów. Po schłodzeniu, proces łączenia jest zakończony.
Na rysunku 3 pokazano schematycznie poszczególne

Rys. 3. Wykres zależności temperatura-czas dla procesu lutowania
z zastosowaniem nanocząstek
Fig. 3. Temperature-time cycle for joining with nano particles

Rys. 4. Widok z mikroskopu skaningowego nanocząstek srebra
Fig. 4. SEM-image of Ag nano particles

Rys. 6. Strefa łączenia: warstwa srebra pomiędzy elementami z miedzi, widok z mikroskopu elektronowego
Fig. 6. SEM-image of joining zone (Ag layer in the middle)

Rys. 5. Film srebra po nagrzaniu nanocząstek z wykresem analizy EDX
Fig. 5. Silver film after the heating of nano particles and EDX-scan
result

Rys. 7. Elementy miedziane łączone lutem z nanocząstek
Fig. 7. Cu-parts joined with nano particles

etapy procesu łączenia. Czas utrzymywania przy odparowaniu organicznej powłoki zależy od wielkości powierzchni łączenia i płynnego rozpuszczalnika.
Kolejnym etapem badań była analiza nanocząsteczek srebra. Na rysunku 4 pokazano widok dwóch
nanocząstek wykonany przy użyciu mikroskopu skaningowego. Promień cząstek mieści się w zakresie
3÷20 nm.
Dla scharakteryzowania powstałej warstwy srebra
bez zwilżania innego metalu, pastę zawierającą nanocząstki naniesiono na szklaną płytkę. Po jednym cyklu temperaturowo-czasowym, film srebra w warstwie
został zbadany z użyciem mikroskopii elektronowej
i spektroskopii dyspersją energii promieniowania rentgenowskiego. Na rysunku 5 pokazano makroskopowy
obraz filmu srebra wraz z naniesionym wykresem analizy EDX. Wskazuje ona, iż film srebra składa się z czystego srebra.
Po badaniach wstępnych stapiania nanocząstek
i określania charakterystyk powstałego filmu srebra,
przeprowadzono badania zwilżalności i wykonano połączenia lutowane. Jako materiał rodzimy do prób łączenia wybrano miedź. W celu zapewnienia płaskości
i małej chropowatości powierzchnie płytki z miedzi były
szlifowane, a następnie oczyszczane w myjce ultradźwiękowej, co umożliwiło usunięcie pozostałości po
obróbce. W następnym kroku pasta zawierająca nano-

cząstki była nakładana na łączone powierzchnie i po zamocowaniu elementów całość umieszczono w piecu.
Po osiągnięciu wymaganych temperatur procesu, obszar lutowany analizowany był z wykorzystaniem mikroskopii elektronowej, a następnie wykonano badania wytrzymałości na rozciąganie. Na rysunku 6 pokazano strefę łączenia z warstwą srebra między dwoma
elementami łączonymi z miedzi. Grubość warstwy materiału wypełniającego była mniejsza niż 500 nm. W obszarze łączenia zachodzi bardzo dobre zwilżenie materiału podstawowego, jednak nadal występują tam pustki.
Po wykonaniu połączeń prowadzono badania
wytrzymałości na rozciąganie. Maksymalna zmierzona siła rozciągająca w badaniach wynosiła ok.
3000 N. Połączenia ulegały zerwaniu przy przemieszczeniu głowicy zrywarki maksymalnie ok. 0,8÷1,0 mm.
W przyszłych badaniach planowane są prace związane z poprawą wytrzymałości połączeń przez odpowiednie dopasowanie materiałów lutowniczych do materiałów łączonych oraz właściwe przygotowanie powierzchni elementów łączonych. Po zakończeniu procesu łączenia złącze jest stabilne nawet przy wysokich
temperaturach, ponieważ efekt nanoskali, odpowiedzialny za obniżenie temperatury topnienia, po procesie traci znaczenie. Temperatura ponownego stopienia
warstwy lutowanej jest taka sama, jak temperatura topnienia materiału konwencjonalnego.

Przegląd spawalnictwa 10/2010

35

Podsumowanie

Literatura

Badania połączeń wykonanych z wykorzystaniem nanocząstek srebra uwalnianych w procesie topienia ze związków organiczno-metalicznych
są dopiero w początkowej fazie, ale wstępne wyniki są obiecujące. Oprócz możliwości uzyskania prawidłowych połączeń dla masywnych próbek z miedzi, technologia ta pokazuje ogromny potencjał w inżynierii mikrosystemów, m.in. możliwość uzyskania
połączeń o wysokiej przewodności przy minimalnej
ingerencji cieplnej podczas procesu łączenia. Bardzo istotnym aspektem jest możliwość zastąpienia
niebezpiecznych dla środowiska lutów ołowianych.
Połączenia ze srebrem jako materiałem wypełniającym mogą być wykonywane w temperaturach poniżej 300oC.

[1] Frenkel J.I.: Kinetische Theorie der Flüssigkeiten (Kinetic Theory of Liquids), VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin 1957.
[2] Gladkirch N.T., Niedermayer R., Spiegel K.: Phys. Stat.
Sol. 15, 181, 1966.
[3] Takagi M.: J. of Phys., Soc. Jap., 9, 8/1954.
[4] Couchman P.R. , Jesser W.A.: Nature 269, 481, 1977.
[5] Hayashi K., Hiroyuki E.: Trans Mat.., JIM, 30, No.11, 925,
1989.
[6] Smith T. R.: Vecchio K.S.: Nanostructured Materials 5(1),
11, 1995.
[7] Ide E., Angata S., Hirose A., Kobayashi K. F.: International Conference on Joining of Advanced and Specialty
Materials, 7, Materials Solutions Conference, 2004.
[8] Ide E., Angata S., Hirose A., Kobayashi, K.F.: Metal-metal bonding process using Ag metallo-organic nanoparticles; Acta Mat. 53, 2005.

Informacje wydawcy
Ogłoszenia i artykuły promocyjne
Ogłoszenia i artykuły promocyjne w Przeglądzie Spawalnictwa – czasopiśmie ogólnopolskim o szerokim zasięgu – są skuteczną i tanią formą reklamy docierającej do wszystkich zainteresowanych problematyką spajania. Czasopismo zamieszcza kolorowe i czarno-białe: ogłoszenia reklamowe na okładkach lub wewnątrz numeru oraz wrzutki (inserts) dostarczane przez zleceniodawcę; artykuły techniczno-informacyjne; informacje o branżowych imprezach naukowo-technicznych. Redakcja przyjmuje zamówienia na publikacje ogłoszeń reklamowych i artykułów techniczno-informacyjnych. Cennik ogłoszeń i artykułów promocyjnych znajduje się na stronie www.pspaw.ps.pl

prenumeratA
Zamówienia na prenumeratę czasopisma można składać na
okres pół roku lub roku. W celu zamówienia czasopisma należy wysłać do redakcji niniejszy formularz wraz z potwierdzeniem wpłaty
w banku lub jego kopią. Wpłaty na prenumeratę można dokonywać
na ogólnie dostępnych blankietach polecenia przelewu dostępnych
w urzędach pocztowych, bankach, lub na stronie internetowej
www.pspaw.ps.pl. Wpłaty należy przesłać na konto:
Redakcja Przegląd Spawalnictwa AW SIMP
Bank BPH S.A. Oddział w Warszawie
nr: 45 1060 0076 0000 3200 0043 1836
Prenumeratę można również zamówić za pośrednictwem firm:
GARMOND PRESS S.A. ul. Sienna 5, 31-041 Kraków,
tel./fax 12 412 75 60
KOLPORTER S.A. ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce,
tel. 41 368 36 20, fax 41 345 15 71
RUCH – Infolinia: 804 200 600
www.ruch.com.pl
Imię i nazwisko
firma
NIP
adres

tel./fax, e-mail:

36

Przegląd spawalnictwa 10/2010

Zamawiam czasopismo
Przegląd Spawalnictwa

Cena prenumeraty
Cena 1 egzemplarza Przeglądu Spawalnictwa
16 zł (0% VAT)
półrocznie 		
96 zł
rocznie	 192 zł
począwszy od numeru
liczba zamawianych kompletów

Podpis

Oświadczam, że jestem podatnikiem VAT 
i upoważniam firmę
do wystawienia faktury bez podpisu
Redakcja Przegląd Spawalnictwa
Agenda Wydawnicza SIMP
ul. Świętokrzyska 14a, 00-050 Warszawa
tel./fax: 22 827 25 42, 22 336 14 79
e-mail: pspaw@ps.pl

Stanisław Księżarek
Jarosław Romanowski
Zbigniew Śmieszek
Witold Malec
Tadeusz Klir

Aspekty techniczne i technologiczne
wykorzystania srebra wytwarzanego
przez KGHM Polska Miedź S.A. w procesie
produkcji spoiw i materiałów stykowych
Technical and technological aspects of using silver
produced by the KGHM Polska Miedź S.A.
in fabrication of brazing alloys and contact materials
Streszczenie

Abstract

Badano właściwości fizykochemiczne srebra wytwarzanego w formie wlewków (gąsek) i granul przez KGHM
Polska Miedź S.A., w celu określenia właściwości metalurgicznych w aspekcie ich wykorzystania do produkcji lutowi próżniowych i materiałów stykowych. Długoletnie doświadczenie IMN w zakresie stosowania tego typu wlewków (gąsek) do produkcji drutów anod i taśm wykazało,
że można je bezpośrednio wykorzystywać do wytwarzania tych półwyrobów (bez konieczności przetapiania) pod
warunkiem, że zawierają stosunkowo mało tlenu (korzystnie poniżej 100 ppm), nie wykazują porowatości gazowej
i odznaczają się w miarę jednorodną mikrostrukturą.

Physical and chemical properties of silver in a form
of ingots and granules have been presented indicating
that from metallurgical point of view their quality is fully appropriate to use them in the production of high-purity vacuum brazing alloys and contact materials. Many
years of experience with using these ingots to produce wires, anodes and strips showed that they can be
applied directly as a semi-product for the production of
these materials (no re-melting is necessary), due to low
oxygen content, no porosity and homogeneous macrostructure.

Wstęp
Zakład Przetwórstwa Metali INMET Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach (Polska) jest liczącym
się w Europie i świecie producentem spoiw twardych
i materiałów stykowych wytwarzanych na bazie srebra. Obecnie zatrudnionych jest w nim 78 osób, a jego
Dr inż. Stanisław Księżarek, prof. dr inż.
Zbigniew Śmieszek, mgr inż. Witold Malec
mgr inż. Tadeusz Klir– Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice, mgr Jarosław Romanowski –
KGHM Polska Miedź S.A.

roczna wartość produkcji kształtuje się na poziomie
8 mln EUR, w tym ok. 6 mln EUR stanowią luty twarde i materiały stykowe. Rozwój produkcji tej grupy wyrobów w INMET wynika z kilku zasadniczych uwarunkowań:
– stosunkowo dużego zapotrzebowania krajowego
przemysłu elektromaszynowego i elektronicznego
na materiały stykowe i spoiwa twarde,
– dużej podaży srebra na rynku krajowym wynikającej z eksploatowanych przez KGHM Polska Miedź
S.A. bogatych w ten metal złóż miedzi w okręgu
głogowsko–lubińskim,
– dużego doświadczenia kadry naukowo-technicznej
i robotniczej zatrudnionej w Instytucie, wyspecjalizowanej w mikroprzetwórstwie srebra i jego stopów.
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Rys. 1. Linia odlewu ciągłego
Fig. 1. Continuous casting line

Rys. 2. Prasa do wyciskania UBE-800
Fig. 2. Extrusion press UBE-800

Na podstawie tych uwarunkowań na początku lat
osiemdziesiątych zainstalowano w INMET kompletną
linię technologiczną, zakupioną w Japonii, przeznaczoną do wytwarzania głównie materiałów stykowych
i spoiw twardych na bazie srebra, oraz know-how dotyczące produkcji styków nitowych litych i bimetalowych AgCd0–Cu. Na podstawie doświadczeń wynikających z wdrożonego know-how na wytwarzanie materiału AgCdO10, podjęto własne prace badawczo – rozwojowe, w wyniku których Zakład INMET produkuje
12 gatunków materiałów stykowych na bazie srebra
z dodatkiem Sn, Ni, Bi, In, Fe.
Materiały te wytwarzane są zarówno metodami klasycznej metalurgii, jak i metalurgii proszków z wykorzystaniem w obu przypadkach procesu wewnętrznego utleniania. W tym czasie linia produkcyjna była systematycznie modernizowana zarówno w zakresie urządzeń, jak i technologii. Na rysunkach 1÷4 prezentowanych jest kilka urządzeń wchodzących w skład tej linii.
Od roku 2002 nastąpił znaczny wzrost produkcji spoiw na bazie srebra, co było konsekwencją nawiązania współpracy handlowej z amerykańską firmą
Handy&Harman. Firma ta jest głównym odbiorcą spoiw twardych produkowanych obecnie w INMET.
Równolegle z rozwojem produkcji eksportowej na rynek USA prowadzona jest w zakładzie ciągła modernizacja techniki i technologii, głównie w zakresie spoiw
twardych, która w określonym stopniu była finansowana
przez naszego partnera amerykańskiego. Przykładem
tej współpracy jest zainstalowanie w roku 2005 nowej linii
do ciągłego poziomego odlewania, głównie spoiw twardych, firmy Wertli ze Szwajcarii. Na rysunku 5 prezentowano kilka zdjęć tej linii przedstawiających proces topienia i ciągłego odlewania spoiw twardych.
a)

b)

c)

d)

e)

f)

Rys. 3. Walcarka Buehler
Fig. 3. Buehler wire rolling mill

Rys. 4. Urządzenia do produkcji styków
Fig. 4. Production of contact rivets
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Rys. 5. Linia do odlewania ciągłego Wertli (a-f)
Fig. 5. Wertli continuous casting line (a-f)

Na potrzeby partnera amerykańskiego została również uruchomiona w INMET produkcja spoiw próżniowych na bazie srebra, a także innych lutów twardych. Należy podkreślić, że rozwój w INMET produkcji wyrobów na bazie srebra wiąże się w dużym
stopniu z dostarczaniem wysokiej jakości surowca
(Ag), pochodzącego z KGHM Polska Miedź S.A. Firma ta jest trzecim co do wielkości producentem srebra
na świecie i wytwarza w skali roku ok. 43,2 mln uncji.
Natomiast w rankingu krajów zaliczanych do największych światowych producentów srebra Polska zajmuje 6 miejsce (2008).
INMET planuje zużycie w 2010 roku ok. 15 t surowego Ag w postaci gąsek i granul, które zostanie
przetworzone na spoiwa twarde i materiały stykowe.
W najbliższych latach planuje się znaczny wzrost zużycia surowego srebra, co związane jest głównie z potrzebami rynku.

Właściwości fizykochemiczne
srebra wytwarzanego
przez KGHM Polska Miedź S.A.
Na początku lat dziewięćdziesiątych w KGHM Polska Miedź S.A. uruchomiono Wydział Metali Szlachetnych w HM Głogów, bazujący na technologii szwedzkiej firmy Boliden [1]. Wydział ten produkuje zwłaszcza
najwyższej światowej jakości srebro surowe w postaci
gąsek i granul, którego największym w Polsce odbiorcą do celów technicznych jest ZPM INMET.
W 2009 r. INMET zakupił ok. 13,5 t tego metalu (gąski i granule), którego skład chemiczny (średnie wyniki z partii dostarczonego surowca) przedstawiono w tablicy I.
Poddano także badaniom strukturalnym otrzymywane z KGHM gąski i granule srebra oraz określono
w nich poziom zawartego tlenu. Uzyskane wyniki w zakresie badania makro- i mikrostruktury pokazano na
rysunkach 6÷9.
W tablicy II przedstawiono wyniki badań zawartości
tlenu w gąskach i granulach.
Tablica I. Skład chemiczny surowca (wyniki średnie z dostarczonych
do INMET w 2005 r. partii tego surowca).
Table I. Chemical composition of raw silver used at INMET (averaged results from chemical analysis performed for the batches delivered in 2005)
Postać
Gąski
Granule

Ag, %wag.

Zanieczyszczenia, ppm

min.

Cu

Zn

Pb

Fe

99,99
99,99

śr. 12
śr. 11

≤1
≤1

≤2
<2

≤1
≤1

Tablica II. Zawartość tlenu w gąskach i granulach srebra
Table II. Oxygen content in Ag ingots and granules
Postać
Zawartość O2, ppm*
Gąski
93
Granule
299
* wynik średni z próbek pobieranych losowo

Rys. 6. Makrostruktura przekroju
poprzecznego gąski
Fig. 6. Macrostructure of a crosssection of an ingot

Rys. 7. Makrostruktura przekroju poprzecznego granul
Fig. 7. Macrostructure of a
cross-section of a granule

Rys. 8. Mikrostruktura przekroju
poprzecznego gąski
Fig. 8. Microstructure of selected
area on an ingot cross-section

Rys. 9. Mikrostruktura przekroju
poprzecznego granul
Fig. 9. Microstructure of selected
area on a granule cross-section

Półwyroby – druty i taśmy
wytwarzane z gąsek Ag
Wykorzystując długoletnie doświadczenie produkcyjne, wynikające z przetwórstwa srebra produkowanego w KGHM Polska Miedź S.A., stwierdzono, że gąski tego metalu odznaczają się bardzo dobrymi właściwościami fizykochemicznymi i strukturalnymi i praktycznie można je przerabiać bezpośrednio na druty
i taśmy – bez konieczności stosowania operacji dodatkowego przetapiania. Warunkiem koniecznym jest jednakże kontrola zawartości w nich tlenu i jakości struktury. Poziom zawartości O2 nie powinien przekraczać
granicy 100 ppm i jednocześnie struktura odlewnicza
gąsek nie może wykazywać porowatości gazowej oraz
powinna być w miarę jednorodna i gruboziarnista.
Kierując się tą zasadą, INMET produkuje druty
z czystego Ag – bazując na gąskach, które poddawane są operacji kształtowania na zimno do formy owalnej, tzn. średnicy ok. 130 mm przy wykorzystaniu prasy hydraulicznej – pionowej o nacisku 1000 t (rys. 10).
Ukształtowany w ten sposób półfabrykat podgrzewany jest do temperatury w zakresie 800÷850oC i następnie wyciskany na drut o średnicy 8 mm – trójotworowo przy wykorzystaniu poziomej prasy hydraulicznej o nacisku 800 t. Uzyskana w ten sposób prasówka
poddawana jest ciągnieniu do wymaganych wymiarów
końcowych gotowego drutu, którego typowe właściwości mechaniczne prezentowane są w tablicy III.
Druty te są wykorzystywane do produkcji nitów stykowych litych i bimetalowych. W podobny sposób –
choć znacznie w mniejszej skali, wytwarzane są z gąsek anody i taśmy. Do ich produkcji wykorzystuje się
zarówno technologię wyciskania, jak i walcowania.
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b)

a)

Rys. 10. Prasa hydrauliczna pionowa o nacisku 1000 t z podgrzewanymi kowadłami, a – widok prasy, b – gąski Ag po kształtowaniu na
zimno do formy owalnej
Fig. 10. The 1000 t vertical hydraulic press with heated anvils and silver ingots after cold forming into oval shape

ców wsadowych, głównie srebra i miedzi. W Polsce dostępne są takie surowce wysokiej czystości, a ich producentem jest KGHM Polska Miedź S.A. Opracowano
oryginalną technologię topienia w próżni i statycznego odlewania w atmosferze argonu, a także połączenie tej technologii z topieniem i ciągłym poziomym odlewaniem tych spoiw. Ta technologia wytwarzania stopów zapewnia uzyskanie spoiw próżniowych o wysokiej czystości metalurgicznej i jednocześnie jednorodnych pod względem strukturalnym. Charakterystyczny schemat technologii wytwarzania taśm i drutów na
przykładzie spoiwa BVAg-8 pokazano na rysunku 11.
Analizując przebieg poszczególnych operacji technologicznych na szczególną uwagę trzeba zwrócic na nową w skali światowej technologię wyciskania prasówki drutowej na zimno, realizowaną na prasie KOBO, zbudowaną na bazie patentu Profesorów
A. Korbla i W. Bochniaka z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i zainstalowanej w INMET [3].

Tablica III. Właściwości mechaniczne drutu o średnicy 1,4 mm wytwarzanego bezpośrednio z gąsek Ag bez ich przetapiania
Table III. Mechanical properties of the wire 1,4 mm in diameter produced directly from the Ag ingots without remelting
Próbka
1
2
3

Rm
MPa
407
406
409

Rp0,2
MPa
351
313
358

A 100
%
4,0
5,7
4,3

Z
%
72,1
72,1
78,2

Spoiwa próżniowe
Ta grupa spoiw twardych wykorzystywana jest
zwłaszcza do lutowania elementów elektronicznych,
wykonywanych zarówno z metali nieżelaznych, jak
i stalowych, pracujących głównie w układach próżniowych. Dlatego spoiwa te powinny się odznaczać wysokim stopniem czystości metalurgicznej, szczególnie
w zakresie zawartości pierwiastków o podwyższonej
prężności par (np. Zn, Cd, Pb, P, C). Spoiwa próżniowe, których produkcję rozpoczął ZPM INMET według
własnej oryginalnej technologii, zamieszczono w tablicy IV [2, 3]. Są to stopy eutektyczne z układu Ag-Cu
o zbliżonych zawartościach srebra i miedzi z dodatkiem takich metali jak ind i cyna.
Jednym z podstawowych warunków gwarantujących wytwarzanie tego typu materiałów o wysokiej jakości jest odpowiednia czystość metalurgiczna surow-

Rys. 11. Schemat technologii wytwarzania taśm i drutów ze spoiwa
BVAg-8
Fig. 11. Technological flowsheet for the production of strips and wires
from the BVAg-8 brazing alloy

Tablica IV. Skład chemiczny spoiw próżniowych wytwarzanych w ZPM INMET
Table IV. Chemical composition of vacuum brazing alloys produced at present at ZPM INMET
Składniki stopowe, %
Cecha

Ag

Cu

72 ± 1,0

reszta

BVAg-18

60 ± 1,0

reszta

BVAg-29

61,5 ± 1,0

reszta

BVAg-8
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Zanieczyszczenia, %
Zn

Cd

Pb

P

C

0,001

0,001

0,002

0,002

0,005

10 ± 0,5

0,001

0,001

0,002

0,002

0,005

Inne
lotne
pierw.
max
0,001
0,002

-

0,001

0,001

0,002

0,002

0,005

0,002

Sn

PierŁącznie
wiastki
pierlotne
wiastki
łącznie z
nielotne
Cd, Zn, Pb

Pozostałe
łącznie

0,01

0,05

0,15

0,01

0,05

0,15

0,01

0,05

0,15

Wygląd tego urządzenia podczas wyciskania spoiwa BVAg-8 pokazano na rysunku 12.
Istotnym elementem procesu wytwarzania spoiw próżniowych jest badanie ich czystości metalurgicznej, tzw. Melt Cleanliness Test wg ANSI/AWS
A5.8-92. W ramach prowadzonych badań wykonano testy bead and spatter, a ich wyniki dla spoiwa
BVAg-8 (wytopy nr 1094, 1095 i 1096) przedstawiono
na rysunku 13.

Obecnie w INMET wytwarza się szeroki asortyment
gatunkowy i wymiarowy spoiw twardych, które prezentowane są w tablicy V. Przykładowe postacie wyrobów
ze spoiw twardych przedstawiono na rysunku 14.

Tablica V. Gatunki spoiw twardych na bazie Ag i Cu wytwarzane w
INMET [5]
Table V. Grades of silver and copper -based brazing alloys produced at INMET [5]
Oznaczenie spoiwa
AWS (PN)

Zakres temperatury, °C
solidus
lutowania
/likwidus

Symbol

1)

bezkadmowe

Rys. 12. Prasa do wyciskania z rewersyjnym ruchem obrotowym
matrycy (KOBO)
Fig. 12. Extrusion of the BVAg8 brazing alloy using the KOBO press

BAg-5 (LS45)2)

Ag45Cu30Zn25

663 / 743

743 / 843

BAg-6

Ag50Cu34Zn16

688 / 775

774 / 871

BAg-7 (AG 102)

Ag56Cu27Zn17Sn5

618 / 652

652 / 760

BAg-8 (AG 401)

Ag72Cu28

779 / 779

779 / 899

BAg-8a

Ag72Cu28Li0,3

766 / 766

766 / 871

BAg-10

Ag70Cu20Zn10

691 / 738

738 / 843

BAg-13

Ag54Cu40Zn5Ni1

718 / 857

857 / 968

BAg-13a

Ag56Cu42Ni2

771 / 893

871 / 982

BAg-18 (AG 402)

Ag60Cu30Sn10

602 / 718

718 / 843

BAg-19

Ag92,5Cu7,3Li0,2

760 / 891

877 / 982

BAg-21

Ag63Cu28,5Ni2,5Sn6

691 / 802

802 / 899

BAg-22

Ag49Cu16Zn23Mn7,5Ni4,5

680 / 699

699 / 830

BAg-23 (AG 501)

Ag85Mn15

960 / 970

970 / 1038

BAg-24

Ag50Cu20Zn28Ni2

660 / 707

707 / 843

BAg-26

Ag25Cu38Zn33Ni2Mn2

705 / 800

800 / 870

BAg-28

Ag40Cu30Zn28Sn2

649 / 710

710 / 843

BAg-34

Ag34Cu32Zn28Sn2

649 / 721

721 / 843

BRAZE 6553)

Ag65Cu28Ni2

750 / 850

850 / 930

BRAZE 2503)

Ag25Cu52,5Zn22,5

675 / 855

855 / 905

kadmowe

Rys. 13. Wyniki próby bead and spatter – pozytywne dla spoiwa
BVAg8
Fig. 13. Results of the bead and spatter test – positive for the BVAg8
alloy

BAg-1

Ag45Cu15Zn16Cd24

607 / 618

618 / 760

BAg-1a

Ag50Cu15,5Zn16,5Cd18

627 / 635

635 / 760

BAg-2

Ag35Cu26Zn21Cd18

607 / 702

702 / 843

BAg-3

Ag50Cu15,5Zn15,5Cd16Ni3

632 / 688

688 / 816

BAg-27

Ag25Cu35Zn26,5Cd13,5

605 / 745

745 / 860

(AG 302)

Ag45Cu16Zn21Cd20

605 / 620

620 / 760

(AG 304)

Ag40Cu19Zn21Cd20

595 / 630

630 / 760

(AG 305)

Ag30Cu28Zn21Cd21

610 / 700

700 / 760

CP 203

CuP6,2

710 / 890

760 / 870

CP 202

CuP7

710 / 820

730 / 850

CP 201

CuP7,8

710 / 770

720 / 840

CP 102

CuAg15P5

645 / 800

700 / 815

CP 104

CuAg5P6

645 / 815

710 / 815

CP 105

CuAg2P6,3

645 / 825

740 / 815

miedziowo - fosforowe

miedziowe
(Hi-Temp 870) 3)

CuMn10Co3

960 / 1030

1010 / 1090

(Hi-Temp 675) 3)

CuMn23Ni9

950 / 955

980 / 1050

(Hi-Temp 095)

CuMn38Ni9,5

880 / 925

955 / 1095

CuZn35Ni6Mn4Si0,2

880 / 920

925 / 1040

3)

(Hi-Temp 548) 3)
Rys. 14. Przykładowe postacie handlowe spoiw twardych produkowane w ZPM INMET
Fig. 14. Examples of brazing alloys commercial products fabricated
by ZPM Inmet

) wg normy ANSI/AWS A5.8-92; w nawiasie podano oznaczenia
wg PN-EN 1044:2002
2
) wg normy PN-80/M-69411
3
) oznaczenie firmowe Handy & Harman
1
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Materiały stykowe
Wytwarzane w INMET materiały stykowe na bazie srebra obejmują grupę stopów i kompozytów, których technologie wytwarzania dla większości gatunków opracowano w IMN. Wykaz tych materiałów zamieszczono w tablicy VI.
Z materiałów tych wytwarzane są gotowe styki
w postaci nitów litych i bimetalowych oraz nakładek
stykowych. Typowy kształt tych wyrobów oraz ich mikrostrukturę pokazano na rysunkach 15÷18.
Do produkcji materiałów stykowych wymienionych w tablicy VI stosuje się wyłącznie czyste srebro
(Ag 99,99) w postaci gąsek i granul produkowane
przez KGHM Polska Miedź S.A. Wynika to z wymagań
dotyczącech poziomu zanieczyszczeń niepożądanymi
pierwiastkami (tabl. VII). I tak np. dla gatunku AgCdO
do limitowanych zanieczyszczeń zaliczyć należy: Fe,

Pb, Zn, Bi, Sb, Sn, Cu. Metale te po przekroczeniu dopuszczalnego poziomu w procesie wewnętrznego utleniania mogą tworzyć dodatkowe tlenki, a ich obecność
zmniejsza plastyczność materiału w operacjach przeróbki plastycznej.
W tej sytuacji przyjęto w Zakładzie podstawową zasadę, że powstające w procesie produkcji materiałów
stykowych odpady technologiczne przerabiane są na
spoiwa twarde na bazie Ag, takie jak: BAg-5, BAg-22
i inne (gatunki wg AWS).

Rys. 17. Przekrój poprzeczny bimetalowego nitu stykowego z
kompozytu AgCdO10/Cu
Fig. 17. Cross-section of a bimetallic contact rivet from the
AgCdO10/Cu composite

Rys. 15. Przekrój poprzeczny
bimetalowego nitu stykowego
z kompozytu AgSnO210/Cu
Fig.15. Cross-section of a bimetallic contact rivet from the
AgSnO210/Cu composite

Rys. 16. Przekrój poprzeczny
drutu AgNi10
Fig. 16. Cross-section of the
AgNi10 wire

Rys. 18. Przekrój poprzeczny
drutu AgSnO2BiO2Re
Fig. 18. Cross-section of the
AgSnO2BiO2Re wire

Tablica VII. Dopuszczalny poziom zanieczyszczeń w materiałach
stykowych AgCdO10 wg polskich standardów
Table VII. Allowable impurity content in the AgCdO10 contact materials acc. to the relevant Polish standard
Gatunek
materiału
AgCdO10

Dopuszczalne zawartości zanieczyszczeń, % m/m
Cu Fe
Pb
Zn
Bi
Sb
Sn
razem
0,1 0,01 0,006 0,006 0,002 0,002 0,005 0,15

Tablica VI. Zestawienie materiałów stykowych na bazie Ag wytwarzanych w INMECIE [5]
Table VI. Silver-based contact materials produced at INMET [5]
Właściwości mechaniczne w stanie rekrystalizowanym
Materiał
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Skład chemiczny
%

Punkt topienia
ºC

Gęstość Konduktywność
g/cm3
MS/m

Rm
MPa

A 100
%

HV 0,2

Ag99,9

Ag – min 99,9

960

10,5

60

155÷215

40

30

AgNi0,15

Ni – 0,10÷0,20

960

10,5

57

185÷255

30

40

AgNi10

Ni – 10

960

10,4

48

200÷250

20

50

AgNi20

Ni – 20

960

10,0

46

270÷300

15

60

AgCu8

Cu – 7,4÷8,4

900÷940

10,3

50

225÷325

25

60

AgCu10

Cu – 9,0÷10,0

779÷875

10,3

48

280

15

70

AgCd8

Cd – 7,0÷9,0

890÷910

10,4

25

195÷295

35

35

AgCd13

Cd – 12,0÷14,0

830÷850

10,3

20

215÷315

35

40

AgCdO10

CdO – 10

960

10,3

49

250

27

65

AgCdO15

CdO – 15

960

10,2

45

260

25

70

AgSnO2(Bi2O3)

SnO2 – 10

960

9,8

45

270÷300

15÷20

90
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Wnioski
Stosowana obecnie w KGHM Polska Miedź S.A.
technologia wytwarzania srebra w postaci gąsek
i granul gwarantuje ich bardzo wysoką czystość
chemiczną oraz jakość struktury. Szczególnie wysokimi parametrami jakościowymi odznaczają się
gąski, które można bezpośrednio przerabiać na
druty, a także na anody i taśmy, bez konieczności
stosowania operacji przetapiania surowego srebra.
Uzyskane w ten sposób gotowe wyroby odznaczają się wysokimi parametrami jakościowymi porównywalnymi z wyrobami wytwarzanymi według
klasycznej technologii, np. odlewania wlewków
okrągłych, a następnie wyciskani na prasówkę drutową lub wytwarzanie podobnych półfabrykatów
przez odlewanie sposobem ciągłym. W przypadku
spoiw próżniowych srebro produkcji KGHM Polska

Miedź S.A, zarówno w postaci granul, jak i gąsek,
stosowane do wytwarzania tej grupy materiałowej,
zapewnia wysoki poziom ich jakości, a także dużą
powtarzalność właściwości fizykomechanicznych.
W produkcji materiałów stykowych na bazie srebra, szczególnie takich jak: AgNi15, AgNi10, AgCd0,
AgSnO2, AgCu10, wytwarzanych z użyciem Ag pochodzącego z KGHM Polska Miedź SA, uzyskuje się
wysoką jakość i powtarzalne parametry fizyko-mechaniczne. Natomiast topione i odlewane w sposób
ciągły druty ze stopów AgNiO15, AgCu10 odznaczają się bardzo niską zawartością tlenu na poziomie
10 ppm i jednocześnie bardzo wysoką plastycznością, co pozwala na ich przeróbkę metodą ciągnienia z bardzo wysokim stopniem zgniotu.
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Wpływ szerokości szczeliny lutowniczej
na mikrostrukturę i właściwości złączy
stal nierdzewna – cermetal
Impact of soldering gap width on microstructure and
properties of stainless steel – cermet joints
Streszczenie

Abstract

W artykule określono wpływ szerokości szczeliny lutowniczej na mikrostrukturę i wytrzymałość na ścinanie
złączy lutowanych stal X5CrNiMoCuNb14-5 – lut Cu106
– węglik spiekany G30 oraz stal X5CrNiMoCuNb14-5 – lut
BNi2 – węglikostal Ferro-Titanit Nicro 128. Wykazano, że
zmiana szerokości szczeliny lutowniczej prowadzi do ilościowej zmiany mikrostruktury lutowiny, objętości względnej faz międzymetalicznych i ich rozmieszczenia na przekroju poprzecznym spojenia, zmiany twardości i wytrzymałości na ścinanie złącza lutowanego.

Impact of soldering gap width on microstructure and
shear strength of X5CrNiMoCuNb14-5 steel – Cu106 solder – G30 sintered carbide and X5CrNiMoCuNb14-5 steel –BNi2 solder –Ferro-Titanit Nicro 128 carbosteel joints
was determined. It was pointed out that the change to the
soldering gap width leads to quantitative change to the
soldered joint microstructure, relative volume of the intermetallic phases and their arrangement within the seal
cross-section, change to the hardness and shear strength
of the soldered joint.

Wstęp
Wpływ szerokości szczeliny lutowniczej na mikrostrukturę i właściwości złącza lutowanego był przedmiotem licznych badań [1÷6]. Problemem jest nadal
ilościowa analiza związków szerokości szczeliny lutowniczej i mikrostruktury, szczególnie w przypadku spajania stali nierdzewnych z cermetalami o różnej ciągliwości. Problematyka ta była już obiektem zainteresowania autorów tego artykułu w zakresie związków jakościowych [7÷12]. Próba określenia wpływu szerokości szczeliny lutowniczej na mikrostrukturę i właściwości mechaniczne złączy lutowanych stali nierdzewnej
utwardzanej wydzieleniowo z cermetalami w ujęciu ilościowym jest przedmiotem artykułu.

G30 spajanych lutem Cu106 oraz tej samej stali i płytek z węglikostali Ferro-Titanit Nicro 128 spajanych lutem BNi2 (tabl. I÷IV). W celu uzyskania stałej szerokości szczeliny lutowniczej: g = 0,06; 0,10 i 0,14 mm zastosowano dystansowanie płytek. Na wytworzonych złączach przeprowadzono jakościowe i ilościowe badania
mikrostruktury, rozkładu pierwiastków oraz pomiary mikrotwardości i wytrzymałości na ścinanie. W badaniach

a)

b)

Zakres badań
Badania przeprowadzono na złączach lutowanych stali nierdzewnej utwardzanej wydzieleniowo
X5CrNiMoCuNb14-5 oraz płytek z węglika spiekanego
Prof. dr hab. inż. Jerzy Nowacki, dr inż. Michał
Kawiak – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin.
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Rys. 1. Przyrząd do statycznej próby ścinania: a – obraz przyrządu,
b – schemat działania przyrządu 1 – wkręt mocujący próbkę, 2 – korpus, 3 – trzpień ścinający, 4 – śruby łączące, 5 – próbka
Fig. 1. Device for static shearing test: a – picture of the device,
b – device operation diagram 1 – screw for the fixing of a sample,
2 – body, 3 – shearing mandrel, 4 – connecting bolts, 5 – sample

Tablica I. Skład chemiczny stali X5CrNiMoCuNb14-5
Table I. Chemical composition of X5CrNiMoCuNb14-5 steel
Skład chemiczny, % wag.
Ni

Cr

Mn

Si

Cu

Mo

Nb

Ta

C

P

S

Fe

5,0÷5,8

13,2÷ 14,7

0,5÷1,0

0,6

1,2÷2,0

1,2÷2,0

0,2÷0,7

1,7

0,07

0,04

0,03

reszta

Tablica II. Skład chemiczny spiekanego G30
Table II. Chemical composition of G30 sintered carbide
Skład chemiczny, % wag.
Co
15

WC
85

Tablica III. Skład chemiczny (weglikostali) Ferro-Titanit Nicro 128 (
[wg Edelstahl Witten Krefeld Gmbh]
Table III. Chemical composition of Ferro-Titanit Nicro 128 ([acc. to
Edelstahl Witten Krefeld Gmbh]
Zbrojenie
TiC
30

C
–

Osnowa
Mo
Co
5
9

Cr
13,5

Ni
4

Fe
reszta

metalograficznych zastosowano program do analizy obrazu NisElements, który umożliwił dokładne określenie
objętości względnej faz w złączach. Badanie wytrzymałości na ścinanie złączy lutowanych przeprowadzono na
przyrządzie specjalnym, eliminującym wpływ naprężeń
rozciągających na wynik pomiaru, umieszczonym w maszynie wytrzymałościowej (rys. 1).

Rys. 2. Mikrostruktura w obszarze lutowiny o średniej grubości
170 µm, udział w % wag. faz: 56% osnowa ok. 90% Cu, 44% faza
zawierająca Fe > 40% i Co > 30% – stal X5CrNiMoCuNb14-5 – lut
Cu 106 – węglik spiekany G30
Fig. 2. Microstructure within the area of soldered joint of average
thickness of 170 µm, phase weight fraction: 56% matrix approx. 90%
Cu, 44% phase containing Fe > 40% and Co > 30% – X5CrNiMoCuNb14-5 steel – Cu 106 solder – G30 sintered carbide

Mikrostruktura złączy
Złącza stal X5CrNiMoCuNb14-5 – Cu 106 – G30
i stal X5CrNiMoCuNb14-5 – BNi2 – Ferro-Titanit Nicro
128 mają mikrostrukturę eutektyczną ze strefą faz międzymetalicznych w płaszczyźnie rozdziału stal – spoiwo
i spoiwo – płytka cermetaliczna. Strefy faz międzymetalicznych różnią się wyraźnie składem chemicznym od
osnowy spojenia. Spojenia mają budowę warstwową ze
strefami reakcyjnymi w płaszczyźnie rozdziału cermetal
– spoiwo charakteryzującymi się odmiennym niż osnowa
spoiwa składem chemicznym (rys. 2÷6).
W przypadku węglikostali strefa przejściowa od
strony płytki cermetalu jest bogata w tytan, molibden
i żelazo, w osi spojenia znajduje się strefa bogata w nikiel i żelazo, a w płaszczyźnie rozdziału spoiwo – stalbogata w żelazo i nikiel. W osnowie spojenia bogatej w
nikiel i żelazo znajdują się fazy międzymetaliczne bogate w chrom, zawierające w sumie kilka procent niklu,
żelaza i molibdenu.

Rys. 3. Mikrostruktura w obszarze lutowiny o średniej grubości
90 µm, udział w % wag. faz: 38% osnowa zawierająca ok. 90% Cu,
62% faza międzymetaliczna zawierająca Fe > 40% i Co > 30% – stal
X5CrNiMoCuNb14-5 – lut Cu 106 – węglik spiekany G30
Fig. 3. Microstructure within the area of soldered joint of average
thickness of 90µm, phase weight fraction: 38% matrix containing approx. 90% Cu, 62% intermetallic phase containing Fe > 40% and
Co > 30% – X5CrNiMoCuNb14-5 steel –Cu 106 solder – G30 sintered carbide

Tablica IV. Skład chemiczny lutu BNi2 i Cu106, % wag.
Table IV. Chemical composition of solder of BNi2 and Cu106, weight fraction (%).
Cu106
BNi2

Cu
reszta
Cr
6,0 ÷ 8,0

Ag
0,8÷1,2
B
0,75 ÷ 3,50

Si
4,0 ÷ 5,0

inne
zanieczyszczenia max. 0,3
Fe
C
2,5 ÷ 3,5
max. 0,06

Ni
reszta
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W przypadku węglika spiekanego G30 strefa przejściowa zawiera składniki węglika spiekanego, lutu oraz
stal (kobalt, chrom, nikiel, żelazo), w osi spoiny znajduje się strefa bogata w miedź, a w płaszczyźnie rozdziału spoiwo – stal jest bogata w żelazo i nikiel. W osnowie
spoiwa bogatej w nikiel i żelazo znajdują się fazy międzymetaliczne zawierające chrom i kilka procent niklu,
żelaza i molibdenu.

Rys. 4. Mikrostruktura w obszarze lutowiny o średniej grubości
180 µm, udział w % wag. faz: osnowa ok. 65% Ni, fazy międzymetaliczne i roztwory stałe 35% – stal X5CrNiMoCuNb14-5 – lut BNi2
– węglikostal Ferro-Titanit Nicro 128
Fig. 4. Microstructure within the area of soldered joint of average
thickness of 180µm, phase weight fraction: matrix approx. 65% Ni,
intermetallic phases and solid solutions 35% – X5CrNiMoCuNb14-5
steel – BNi2 solder – Ferro-Titanit Nicro 128 carbosteel

Rys. 5. Mikrostruktura w obszarze lutowiny o średniej grubości
140 µm, udział w % wag. faz: 50% osnowy zawierającej ok. 65% Ni,
50% pozostałe fazy – stal X5CrNiMoCuNb14-5 – lut BNi2 – węglikostal Ferro-Titanit Nicro 128
Fig. 5. Microstructure within the area of soldered joint of average
thickness of 140 µm, phase weight fraction: 50% matrix containing
approx. 65% Ni, 50% of the other phases – X5CrNiMoCuNb14-5 steel – BNi2 solder – Ferro-Titanit Nicro 128 carbosteel

Rys. 7. Schemat mikrostruktury złącza węglik spiekany G30 – stal
X5CrNiMoCuNb14-5 lutowanego miedzią; 1 – węglik spiekany G30,
2 – strefa przejściowa zawierająca składniki węglika spiekanego
i lutu, 3 – lutowina – faza międzymetaliczna z układu Fe-Co -Ni,
4 – lut - roztwór stały na osnowie miedzi, 5 – strefa przejściowa zawierająca składniki lutu i stali, 6 – podłoże – stal X5CrNiMoCuNb14-5
Fig. 7. Diagram of the G30 sintered carbide – X5CrNiMoCuNb14-5
steel joint microstructure soldered with copper, 1 – G30 sintered carbide, 2 – weld interface zone containing weld interface zone containing ingredients of sintered carbide and solder, 3 – soldered joint – intermetallic phase from the configuration of Fe-Co -Ni, 4 – solder – solid solution upon copper matrix, 5 – weld interface zone containing ingredients of solder and steel, 6 – substrate – X5CrNiMoCuNb14-5 steel
b)

a)

Rys. 6. Powierzchniowy rozkład pierwiastków: a – złącza lutowanego X5CrNiMoCuNb14-5 – Cu 106 – G30, b – złącza lutowanego X5CrNiMoCuNb14-5 – BNi2 – Ferro Tytanit Nikro 128
Fig. 6. Surface distribution of the elements: a – X5CrNiMoCuNb14-5 – Cu 106 – G30 soldered joint, b – X5CrNiMoCuNb14-5 – BNi2– Ferro
Tytanit Mikro 128 soldered joint
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Rys. 8. Schemat budowy złącza stal stopowa – weglikostal lutowanego spoiwem AWS BNi2: 1 – węglikostal, Ferro-Titanit Nicro 128;
2 – bariera dyfuzyjna Ni; 3 – strefa przejściowa zawierająca składniki
cermetalu i lutu; 4 – faza międzymetaliczna bogata w Cr; 5 – roztwór
stały na osnowie Cr, Fe, Ni; 6 – strefa dyfuzyjna bogata w Cr, Fe, Ni;
7 – podłoże – stal X5CrNiMoCuNb14-5
Fig. 8. Diagram of the joint structure: alloy steel – carbosteel soldered with binding material of AWS BNi2; 1 – carbosteel, Ferro-Titanit
Nicro 128; 2 – diffusion barrier Ni; 3 – weld interface zone containing
ingredients of ceramet and solder; 4 – Cr-rich intermetallic phase;
5 – solid solution upon Cr matrix, Fe, Ni; 6 – Cr-rich diffusion zone,
Fe, Ni; 7 – substrate – X5CrNiMoCuNb14-5 steel

Schematy mikrostruktury złącza węglik spiekany
G30 – stal X5CrNiMoCuNb14-5 lutowanego miedzią i
złącza stal stopowa – węglikostal lutowanego spoiwem
AWS BNi2 zaprezentowano na rysunkach 7, 8. Mikrostruktura złączy stal X5CrNiMoCuNb14-5 – Cu 106 –
G30 i stal X5CrNiMoCuNb14-5 – BNi2 – Ferro-Titanit
Nicro 128 różni się jakościowo, ale ilościowo wykazują pewną analogię. Wzrost grubości spoiny powoduje
w obydwu przypadkach wzrost objętości względnej roztworu stałego bogatego w miedź w złączu stal
X5CrNiMoCuNb14-5 – Cu 106 – G30 i bogatego w nikiel w złączu stal X5CrNiMoCuNb14-5 – BNi2 – Ferro-Titanit Nicro 128. Jednocześnie wraz ze wzrostem
grubości spoiny następuje w obu złączach zmniejszenie objętości względnej faz międzymetalicznych. Rozmieszczenie faz międzymetalicznych jest nierównomierne z większą koncentracją w pobliżu płytek z węglika spiekanego i węglikostali (rys. 9, 10).

Właściwości mechaniczne złączy
Procesy dyfuzyjne między podłożem i lutem prowadzące do wymiany składników, szczególnie dyfuzji żelaza i chromu ze stali oraz kobaltu z węglika spieka-

Tablica V. Średnie arytmetyczne wartości mikrotwardości w wybranych obszarach złącza lutowanego: węglik spiekany G30 – lut Cu
106 – stal X5CrNiMoCuNb14-5
Table V. Arithmetic averages of the microhardness values in the selected areas of the solder joint: G30 sintered carbide – Cu 106 solder – X5CrNiMoCuNb14-5 steel
Rys. 9. Objętość względna: 1 – roztworu stałego osnowy (ok. 90%
wag. Cu) i 2 – faz międzymetalicznych (Fe > 40%, Co > 30%) w lutowinie złącza stal X5CrNiMoCuNb14-5 – lut Cu 106 – węglik spiekany
G30 dla różnych grubości lutowiny
Fig. 9. Relative volume: 1- solid solution of the matrix (approx.
90 % weight fraction of Cu) and 2- intermetallic phases (Fe> 40%,
Co > 30%) in soldered joint of X5CrNiMoCuNb14 -5 steel – solder Cu
106 – G30 sintered carbide joint for various soldered joint thickness

Obszar
Stal

Mikrotwardość HV0,05
410

Strefa przejściowa stal
– lutowina

468

Lutowina

445 – faza bogata w Fe
(ok. 50% wag. Fe)
155 – osnowa
(ok. 90% wag. Cu)

Strefa przejściowa lutowina
– węglik spiekany

1082

Węglik spiekany

1340

Tablica VI. Średnie arytmetyczne wartości mikrotwardości w wybranych obszarach złącza lutowanego cermetal Ferro-Titanit Nicro 128
– lut BNi2-stal X5CrNiMoCuNb14-5
Table VI. Arithmetic averages of the microhardness values in the
selected areas of the solder joint: ceramet Ferro-Titanit Nicro 128 –
BNi2 solder – X5CrNiMoCuNb14-5 steel

Rys. 10. Objętość względna: 1 – roztworu stałego osnowy
(ok. 70 % Ni) i 2 – faz międzymetalicznych w lutowinie dla różnych
grubości lutowiny – złącze stal X5CrNiMoCuNb14-5 – lut BNi2 – węglikostal Ferro-Titanit Nicro 128
Fig. 10. Relative volume: 1- solid solution of the matrix (approx. 70%
Ni) and 2 – intermetallic phases in soldered joint for various soldered
joint thickness - X5CrNiMoCuNb14-5 steel – BNi2 solder – Ferro-Titanit Nicro 128 carbosteel

Obszar
Stal

Mikrotwardość HV0,05
408

Strefa przejściowa stal
– lutowina

573

Lutowina

462 – osnowa
ok. 70% wag. Ni
888 – faza bogata w Cr
ok. 50-70% wag.

Strefa przejściowa lutowina
– węglikostal
Węglikostal

1007
594

Przegląd spawalnictwa 10/2010

47

nego do lutu, powodują niejednorodny skład chemiczny lutowiny i w rezultacie zróżnicowanie mikrotwardości w przekroju spojenia. W obszarze lutowina-węglik
spiekany można wyróżnić trzy strefy, o różnej twardości (rys. 11÷14), tabl. V, VI:
– strefa faz międzymetalicznych – część lutowiny
o średniej twardości 388 HV0,05,

– strefa przejściowa – cienka warstwa między lutowiną i płytką z węglika spiekanego, o średniej twardości 1215 HV 0,05,
– warstwa powierzchniowej płytki z węglika spiekanego, o średniej mikrotwardości 1065 HV 0,05.
Średnia mikrotwardość węglika spiekanego wynosi 1340 HV 0,05.

Rys.
11.
Rozkład
mikrotwardości
HV0,05
w
złączu
X5CrNiMoCuNb14-5 – Cu 106 – G30
Fig. 11. Distribution of micro-hardness HV 0,05 in
X5CrNiMoCuNb14-5 – Cu 106 – G30 joint

Rys. 13. Rozkład mikrotwardości HV0,05: 1 – złącze lutowane X5CrNiMoCuNb14-5 – Cu 106 – G30, 2 – złącze lutowane X5CrNiMoCuNb14-5 – BNi2 – Ferro-Titanit Nicro 128
Fig. 13. Distribution of micro-hardness HV0,05: 1 – solder joint
X5CrNiMoCuNb14-5 – Cu 106 – G30, 2 – solder joint X5CrNiMoCuNb14-5 – BNi2 – Ferro-Titanit Nicro 128

Rys.
12.
Rozkład
mikrotwardości
HV0,05
w
złączu
X5CrNiMoCuNb14-5 – BNi2 – Ferro-Titanit Nicro 128
Fig. 12. Distribution of micro-hardness HV 0,05 in
X5CrNiMoCuNb14-5 – BNi2 – Ferro-Titanit Nicro 128 joint

Rys. 14. Porównanie średnich twardości złączy lutowanych w wybranych obszarach: a – cermetal, b – strefa przejściowa, c – lutowina, d – strefa przejściowa, e – stal, 1 – złącze stal X5CrNiMoCuNb14-5 – lut Cu106 – węglik spiekany G30, 2 – złącze stal X5CrNiMoCuNb14-5 – lut BNi2 – węglikostal Ferro-Titanit Nicro 128
Fig. 14. Comparison of hardness averages of solder joints in the selected areas a – ceramet, b – weld interface zone, c – soldered joint,
d – weld interface zone, e – steel, 1 – joint X5CrNiMoCuNb14-5 steel –Cu106 solder – G30 sintered carbide, 2 – X5CrNiMoCuNb14-5
steel – BNi2 solder – Ferro-Titanit Nicro 128 carbosteel joint

Tablica VII. Zależność wytrzymałości na ścinanie złączy lutowanych od szerokości szczeliny lutowniczej
Table VII. Relationship between shear strength of solder joints and soldering gap width
Rodzaj złącza
Szerokość szczeliny
lutowniczej, g

Stal X5CrNiMoCuNb14-5 – lut Cu106
– węglik spiekany G30, Rt

Stal X5CrNiMoCuNb14-5 – BNi2 –
Ferro-Titanit Nicro 128, Rt

MPa
205,6
167,1
149,3

MPa
236,3
198,6
164,6

mm
0,06
0,10
0,14
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Tak dużego zróżnicowania twardości, jak w obszarze złącza lutowina-płytka z węglika spiekanego,
nie obserwuje się w obszarze złącza stal-lutowina. W
tym obszarze twardość zmienia się w granicach od 353
HV0,05 do 494 HV0,05. Średnia mikrotwardość stali
wynosi 410 HV0,05.
W złączu stal X5CrNiMoCuNb14-5 – BNi2 – Ferro-Titanit Nicro 128 zróżnicowanie twardości stref
złącza jest znacznie mniejsze niż w obszarze lutowina – płytka z węglika spiekanego. Rozkłady twardości złącza z węglikostalą i lutem niklowym różnią
się ilościowo i jakościowo od rozkładów twardości
złącza z lutem miedzianym i węglikiem spiekanym
G30. Złącze to ma mniej zróżnicowaną twardość,

a w całym spojeniu złącza różnica pomiędzy minimalną i maksymalną twardością jest również znacznie mniejsza (rys. 11÷14).
Wyniki próby ścinania badanych złączy lutowanych
jednoznacznie wskazują na wpływ szerokości szczeliny lutowniczej na wytrzymałość złącza (tabl. VII).
Efektem zmniejszania szerokości szczeliny lutowniczej z 0,14 mm do 0,06 mm jest 27% i 30% przyrost wytrzymałości na ścinanie odpowiednio dla złączy
lutowanych z płytkami z węglika spiekanego G30 i z
węglikostali. Złącze lutowane X5CrNiMoCuNb14-5 –
BNi2 – Ferro-Titanit Nicro 128 wykazuje o kilkanaście
procent większą wytrzymałość na ścinanie niż złącze
X5CrNiMoCuNb14-5 – Cu 106 – G30.

Podsumowanie
Zmiana szerokości szczeliny lutowniczej prowadzi do ilościowej zmiany struktury lutowiny, zmiany objętości względnej faz międzymetalicznych i ich
rozmieszczenia na przekroju poprzecznym spojenia
i zmiany twardości oraz wytrzymałości na ścinanie
złącza lutowanego.

Zmniejszenie szerokości szczeliny lutowniczej
powoduje umocnienie roztworowe osnowy lutowiny
oraz wzrost objętości względnej faz międzymetalicznych charakteryzujących się większą twardością niż
osnowa lutowiny i powoduje wzrost wytrzymałości
na ścinanie złącza.
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Wywiady

ExpoWelding
Wiodące targi spawalnicze
Rozmowa z Wiolettą Błońską-Dudek,
dyrektorem Międzynarodowych Targów Spawalniczych ExpoWELDING
W dniach 19-21 października w Expo
Silesia odbędą się Międzynarodowe Targi
Spawalnicze ExpoWELDING. Tragi ExpoWELDING to czołowe wydarzenie dedykowane branży spawalniczej. Jak zapowiada
się tegoroczna edycja? Co zostanie zaprezentowane na targach?
- Zakres tematyczny jest bardzo szeroki,
na targach nie zabraknie urządzeń i maszyn
do spawania, ciecia laserowego, plazmowego czy zgrzewania, robotów spawalniczych,
sprzętu BHP, a także wielu branżowych ciekawostek. Podczas targów ExpoWELDING
będzie można zobaczyć przede wszystkim
wiele maszyn w ruchu, a do tego specjalnie
przygotowane prezentacje i pokazy firm. Z
pewnością ExpoWELDING będzie okazją do
promocji krajowych i zagranicznych przedsiębiorstw z całej branży spawalniczej. Ale targi
ExpoWELDING to nie tylko wystawa. Także
konferencja naukowo-techniczna „Zaawansowane technologie spawalnicze”, organizowana przez Instytut Spawalnictwa z Gliwic.
Patronat naukowy nad konferencją sprawuje
prof. dr hab. inż. Józef Gawlik, przewodniczący Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk. Chciałabym również zaznaczyć, iż
Międzynarodowe Tragi Spawalnicze zostały

objęte honorowym patronatem Ministra Gospodarki. W uroczystym otwarciu ExpoWELDING 2010 swój udział potwierdzili znakomici
goście z europejskich instytucji branżowych:
prof. dr inż. Ulrich Dilthey, Prezydent Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa; Tim
Jessop, Prezydent Europejskiej Federacji
Spawalniczej; prof. dr hab. inż. Jan Pilarczyk,
Dyrektor Instytutu Spawalnictwa z Gliwic.
Na targach ExpoWELDING pojawią się
liczne nowinki technologiczne. Czy może Pani
zdradzić więcej szczegółów na ten temat?
- Rzeczywiście, na odwiedzających targi ExpoWELDING 2010 będzie czekać wiele
targowych niespodzianek i nowinek technologicznych. Wśród nich m.in. elastyczne stanowisko zrobotyzowane - Kawasaki UniCell wyposażone w robota przemysłowego, maksymalnie zwiększające możliwości produkcyjne
i zapewniające bezpieczeństwo operatora,
nową serię docisków o wydłużonej trwałości
„LONGLIFE”, które zachowują swoje własności nawet po milionie cykli zaciskania i są odporne na korozję. Na uwagę zasługują także:
TransSteel - półautomat stworzony do spawania stali metodami MIG/MAG i MMA oraz
SYSWELD - oprogramowanie do numerycznych symulacji procesów obróbki cieplnej i
spawania, z wykorzystaniem MES. Aby zobaczyć wszystkie nowości zapraszam do udziału w targach ExpoWELDING.

Jakie wydarzenia będą towarzyszyć
targom?
- Najważniejszym wydarzeniem towarzyszącym targom będzie konferencja organizowana przez Patrona Targów ExpoWelding
– Instytut Spawalnictwa z Gliwic. Wśród wydarzeń towarzyszących na uwagę zasługuje
również premierowy konkurs na najlepszego
spawacza: Mistrz Spawania, w którym będą
oceniane precyzja i prawidłowość wykonania
spawania. Nie zabraknie również konkursu
o Medal Expo Silesia, którego celem jest nagrodzenie i wyróżnienie najciekawszych, innowacyjnych produktów lub rozwiązań związanych tematycznie z branżą spawalniczą.
Równolegle z targami ExpoWELDING odbędą się Targi Stali, Metali Nieżelaznych, Technologii i Produktów SteelMET oraz Targi Zabezpieczeń Powierzchni SURFPROTECT,
co z pewnością stworzy wspólną platformę do
debaty i umożliwi nawiązanie wielu kontaktów
branżowych.
Poprzednia edycja zgromadziła w sosnowieckiej hali wystawienniczej 7 tysięcy zwiedzających i ponad 200 wystawców
z Polski i zagranicy. Jakie jest zainteresowanie tegorocznymi targami?
- Zainteresowanie targami ExpoWELDING jest naprawdę duże. Swoją obecność
na targach zapowiedziały już wiodące firmy
z branży m. in.: Esab, Lincoln Electric Bester,
Abicor Binzel, Technika Spawalnicza, Kemppi, Cloos Polska, Linde Gaz Polska, Air Products, Rywal-Rhc, Air Liquide, Abb, Messer
Polska, Messer Eutectic Castolin, Fronius,
Perun, Pomet, Witt Polska, Drahtzug Steinwire + Welding, Fanuc Robotics oraz Astor.
Instytut Spawalnictwa również zaprasza na
własne stoisko. Tak jak podczas poprzedniej edycji, jak również w tym roku spodziewamy się dużej liczby zwiedzających. Nasze
zaproszenia trafiły w ręce kilkudziesięciu tysięcy specjalistów. Wszystkich zainteresowanych odwiedzeniem Międzynarodowych Targów Spawalniczych zapraszamy na stronę:
www.expowelding.pl, na której można dokonać rejestracji on-line, a także uzyskać wszelkie niezbędne informacje na temat targów.
Dziękuję za rozmowę
Ewelina Kozielska
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Europejskie nagrody stowarzyszenia EIGA
w dziedzinie bezpieczeństwa
Dwa polskie zakłady należące do Air Products,
największego dostawcy gazów technicznych w Polsce, otrzymały prestiżowe europejskie nagrody stowarzyszenia EIGA w dziedzinie bezpieczeństwa. Zakład Air Products w Siewierzu został uhonorowany prestiżową złotą nagrodą w dziedzinie utrzymania bezpieczeństwa przyznawaną przez Europejskie Stowarzyszenie Producentów Gazów Technicznych (EIGA). Złota nagroda EIGA to dowód uznania dla funkcjonowania tego zakładu zgodnie z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w branży
oraz dla zaangażowania firmy na tym polu. Ta najbardziej prestiżowa nagroda przyznawana jest za 15 kolejnych lat lub 1 milion przepracowanych godzin bez
wypadków powodujących straty w czasie pracy zakładu. Należący także do Air Products zakład produkcji gazów technicznych w Kędzierzynie-Koźlu otrzymał srebrną nagrodę EIGA, co oznacza, że w ciągu
10 kolejnych lat lub w trakcie 500,000 przepracowanych godzin nie wystąpiły w nim wypadki powodujące
straty w czasie pracy.
W uznaniu dla udanego dostosowania standardów operacyjnych do najlepszych praktyk w zakresie

bezpieczeństwa i środowiska pracy (Environmental
Health and Safety), Europejskie Stowarzyszenie Producentów Gazów Technicznych (EIGA) przyznało nagrody także innym zakładom Air Products w Europie.
Złote nagrody otrzymały zakłady: Perafita w Portugalii, Carrington oraz Ellesemere Port w Wielkiej Brytanii, Amsterdam w Holandii oraz Pobla de Mafumet
w Hiszpanii. Srebrnymi nagrodami EIGA odznaczyło zakład w Masalfasar w Portugalii. Natomiast brązowe nagrody za 5 kolejnych lat bez wypadków powodujących straty w czasie pracy zostały przyznane
następującym zakładom Air Products: Hull w Wielkiej
Brytanii, Tuluza, Nantes oraz Strasburg we Francji, Neuenstadt i Hattingen w Niemczech, a także
Perlio-Fene w Hiszpanii.
Łącznie 15 zakładów Air Products w Europie zostało odznaczonych nagrodami Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Gazów Technicznych (EIGA),
co potwierdza zaangażowanie Air Products w zakresie
zapewnienia bezpieczeństwa w środowisku pracy i potwierdza osiągnięcia firmy na tym polu.
Dorota Grzegorczyk, Agnieszka Dynos, Jarosław Soroczyński

3. Międzynarodowa Konferencja Naukowo–Techniczna
POSTĘP W TECHNOLOGIACH LUTOWANIA

Wrocław, 20-22 września 2010
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QIROX

ZROBOTYZOWANE
SYSTEMY SPAWALNICZE
Na zdjęciu stanowisko do spawania latarni ulicznych wykonanych ze stopów Al.
Na stanowisku spawana jest stopa
z rurą latarni.
Robot ROMAT 350 ze sterowaniem
ROTROL II współpracuje ze specjalnym
pozycjonerem o osi swobodnie programowanej konstrukcji Cloos Polska.
Spawanie realizowane jest z zastosowaniem technologii opracowanej przez firmę
Cloos –CP Puls oraz wspomagane podawaniem drutu aluminiowego przez system
DUO DRIVE.
Do spawania zastosowano nowoczesne źródło prądu Quinto CP wyposażone
w systemy: WCM, PAK, PAW, VSM, SVM, PPF, OOE, DOB, IHM, SPAZ, CP PLUS.

CLOOS Polska Sp. z o.o. ul. Stawki 5, 58-100 Świdnica
tel.: (074) 851 86 60, fax: (074) 851 86 61, e-mail: firma@cloos.pl, http://www.cloos.pl
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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
Proszki metali i pasty
Luty w postaci pierœcieni
Topniki
Doradztwo i opiekê techniczn¹
Automatyzacje procesów produkcyjnych
Wdra¿anie nowoczesnych technologii lutowania
Us³ugi lutownicze
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Abstract

Lutowanie powierzchni ceramicznych jest złożonym
i kosztownym procesem technologicznym wymagającym
stosowania drogich lutów, których przynajmniej jeden ze
składników stopowych jest aktywny wobec ceramicznego
podłoża. W pracy przedstawiono rozwiązanie alternatywne polegające na metalizacji ceramiki metodą detonacyjną, której celem jest wytworzenie metalowej warstwy powierzchniowej. Tak przygotowana powłoka (warstwa pośrednia) może być lutowana z zastosowaniem standardowych lutów twardych (np. AgCu28) w krótkim czasie w atmosferze gazów obojętnych. Jednym z głównych problemów związanych z tworzeniem się złącza ceramika-metal jest niekorzystny stan naprężeń własnych. W artykule
przedstawiona została analiza wpływu warstwy metalizacyjnej na stan naprężeń w złączach z warstwą pośrednią
(Ti) i bez niej oraz z uwzględnieniem stanu naprężeń po
procesie natryskiwania tytanowej warstwy metalizacyjnej.

The brazing of ceramic to metals is often complex and
expensive process requiring special filler metals having
active element. In this paper is shown an alternative approach in which the ceramic surface was metalized by the
D-Gun method in order to obtain metallic surface layer.
Such coating (intermediate layer) may allow to braze ceramic to metals using classic filler metals (eg. AgCu28)
in short time and in inert gas atmospheres. One of main
problems connected with ceramic-metal joint formation
is often unfavorable residual stress state. In this paper is
presented the analysis of the effect of metalized layer on
the stress state in joints with and without the intermediate layer (Ti) and the analysis taking into account the stress
state formed after the thermal spraying of titanium coating.

Wstęp
Metalizacja zaawansowanej ceramiki konstrukcyjnej jest procesem koniecznym w nowoczesnej technice oraz kluczowym etapem procesu wytwarzania połączeń ceramika-metal. Zastosowanie ceramiki w przemyśle praktycznie od zawsze wymaga łączenia z meDr inż. Tomasz Chmielewski, dr hab. inż.
Dariusz Golański – Politechnika Warszawska.
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talami. Trwałe złącza ceramiczno-metalowe jako spojone kompleksy materiałów o różnych właściwościach
nabierają coraz większego znaczenia w nowoczesnym
przemyśle i znajdują szerokie zastosowania w takich
jego gałęziach, jak:
– optoelektronika (wielowarstwowe podłoża ceramiczno-metalowe, obudowy do półprzewodnikowych wskaźników cyfrowych i neonowych, obudowy i elementy stosowane w technice ciekłych kryształów),
– ogniwa paliwowe (przegrody paliwowe nieprzewodzące, wykonane z Al2O3 i stali austenitycznej,

Rys. 1. Próbka ceramiczna Al2O3 pokryta detonacyjnie tytanem.
Warstwa tytanu zwilżona lutem AgCu28
Fig 1. Al2O3 ceramic sample coated with titanium by the D-Gun
spraying method and wetted by AgCu28 filler metal

Rys. 2. Mikrostruktura połączenia Al2O3 (podłoże) – Ti (warstwa metalizacyjna) – AgCu28 (lut) pow. 100x
Fig 2. Microstructure of Al2O3 (substrate) – Ti (metallization layer) –
AgCu28 (filler metal) joint (x100)

przegrody paliwowe przewodzące z ZrO2 połączone
ze stalami chromowo-niklowymi,
– przemysł półprzewodnikowy (obudowy diód i tyrystorów, obudowy mikrofalowych elementów półprzewodnikowych),
– przemysł lampowy w zastosowaniach militarnych
(elementy lamp mikrofalowych oraz linie opóźniające wykonane z ceramiki korundowej i molibdenu),
– technika wysokiej próżni (przepusty prądowe, okna
bazujące na leukoszafirze i stopach miedzi).
Stosowane od lat przemysłowe metody spajania
ceramiki z metalami są oparte na drogich, czasochłonnych, wysokotemperaturowych i stosunkowo niskowydajnych procesach. Są to m.in. zgrzewanie dyfuzyjne,
metalizacja proszkowa, lutowanie aktywne. Zastosowana przez autorów metoda natryskiwania detonacyjnego do metalizacji ceramiki może stanowić atrakcyjną
pod wieloma względami alternatywę (m.in. wielokrotnie tańszą) dla obecnie stosowanych kosztownych rozwiązań, będąc jednocześnie innowacyjnym rozwiąza-

niem technologicznym. Proponowana metoda polega
na natryskiwaniu detonacyjnym na powierzchnię ceramiki cienkiej (0,02÷0,1 mm) warstwy tytanu.
Tak przygotowana warstwa może być lutowana
z metalami za pomocą stosunkowo tanich lutów nieaktywnych (np. AgCu28) oraz tańszych procesów technologicznych bez konieczności stosowania próżni.
Na rysunku 1 pokazano strukturę płyty ceramicznej
pokrytej detonacyjnie tytanem. Tak przygotowaną powierzchnię zwilżono lutem AgCu28, dzięki czemu uzyskano wysoką zwilżalność lutem warstwy metalizacyjnej. Proces lutowania przeprowadzono w piecu rurowym w atmosferze ochronnej argonu.
Na rysunku 2 pokazano mikrostrukturę połączenia
ceramicznego podłoża z cienką warstwą (~0,01 mm)
tytanu, zwilżoną lutem AgCu28 o grubości warstwy
ok. 0,1 mm.
Problem naprężeń własnych dotyczy zarówno złączy lutowanych ceramiczno-metalowych, jak i złączy
typu powłoka-podłoże powstających w procesach natryskiwania cieplnego [1]. Z tego względu zastosowanie natryskiwania cieplnego do procesu metalizacji powierzchni ceramiki Al2O3 tytanem oraz późniejsze lutowanie tak przygotowanej powierzchni z metalami, wymaga oceny stanu naprężeń własnych z uwzględnieniem poszczególnych etapów przygotowania złącza
ceramika-metal. W tym celu przeprowadzono analizę
numeryczną naprężeń własnych w złączach lutowanych stal-lut-ceramika z uwzględnieniem naprężeń powstających w fazie natrysku i porównano wyniki obliczeń z modelem złącza stal-ceramika lutowanego bezpośrednio lutami aktywnymi.

Model numeryczny złącza
lutowanego Al2O3-stal
Przedmiotem badań jest model złącza Al2O3-lut-stal
spajanego lutami typu AgCu. Geometria złącza przedstawiona została na rysunku 3. Model wyjściowy składa się z dwóch krążków ze stali niestopowej oraz ceramiki Al2O3 o średnicy 10 mm i wysokości 3 mm każdy oraz cienkiej warstwy lutu typu AgCu i powłoki tytanowej o grubościach 0,1 mm. Grubość metalizacyjnej warstwy tytanowej celowo zawyżono w modelach
w stosunku do grubości widocznej na rysunku 1,
aby uzyskać lepsze od strony porównawczej zobrazowanie stanu naprężeń w analizowanych złączach, wynikające z faktu, że wzrost grubości warstwy prowadzi
do wzrostu wielkości naprężeń. Przyjęta większa grubość warstwy tytanu jest zatem założeniem bardziej
niekorzystnym pod kątem rozkładu naprężeń dla tego
typu złączy oraz grubsza warstwa tytanu może również
pełnić funkcję przekładki kompensacyjnej w złączach
ceramika-metal.
Przedstawiona geometria obejmuje całe złącze,
a modele obliczeniowe do analizy naprężeń uwzględniają dodatkowo fazy pośrednie, w których naniesiona została warstwa tytanu na powierzchnię
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Rys. 3. Geometria złącza lutowanego do analizy naprężeń własnych
Fig 3. The geometry of brazed joint adopted for the analysis of residual stresses

ceramiki. W takim układzie model obliczeniowy zbudowany został w oparciu o ten sam model wyjściowy,
w którym odpowiednie elementy zostały deaktywowane (stal, lut).
Do analizy naprężeń przyjęto następujące modele
obliczeniowe:
1) model złącza Al2O3-stal lutowany spoiwem aktywnym AgCuInTi (0,1 mm) (model nr 1),
2) model złącza Al2O3-stal z nałożoną na ceramikę warstwą Ti (0,1 mm) lutowany spoiwem nieaktywnym
AgCu28 (0,1 mm), uwzględniający naprężenia powstające w procesie natryskiwania tytanu (model nr 2),
3) model złącza Al2O3-stal z warstwą Ti oraz lutem
AgCu28, nieuwzględniający naprężeń wynikających
z procesu natryskiwania cieplnego (model nr 3).
Pierwsze dwa modele mają na celu zobrazowanie
różnic w rozkładzie naprężeń własnych w lutowanych
złączach Al2O3-stal, gdy uwzględnimy w końcowym
stanie naprężeń te, które powstają po procesie natryskiwania warstwy Ti na powierzchnię ceramiki. Model
trzeci jest modelem dodatkowym, obrazującym stan
naprężeń wówczas, gdy proces natryskiwania tytanu
nie wprowadza naprężeń własnych.

Założenia do obliczeń numerycznych
Na podstawie przygotowanego modelu geometrycznego złącza Al2O3-stal zbudowano numeryczne modele obliczeniowe do analizy naprężeń z wykorzystaniem metody elementów skończonych. Zgodnie
z ideą modelowania na zadane geometrie złączy naniesiono siatki elementów skończonych (rys. 4).
Ze względu na symetrię osiową model obejmuje jedynie prawą połowę. Siatka elementów skończonych
została zagęszczona w obszarze występowania lutu
i warstwy Ti znajdujących się pomiędzy częścią metalową i ceramiczną. Także obszar przyległy do zewnętrznej
bocznej krawędzi został zagęszczony z uwagi na występowanie tam spiętrzeń naprężeń, charakterystycznych
w złączach materiałów różnoimiennych.
Jako obciążenie przyjęto zmianę temperatury
w czasie chłodzenia utworzonego złącza. W przypadku
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Rys. 4. Siatka elementów skończonych dla modelu złącza
Al2O3-lut-stal
Fig 4. The finite element mesh for the Al2O3–braze–steel joint

modelu nr 1 założono, że naprężenia zaczynają narastać w złączu Al2O3-lut-stal w czasie chłodzenia od
temperatury 780°C (temperatura krzepnięcia lutu aktywnego AgCuInTi) do temperatury otoczenia wynoszącej 20°C.
Model nr 2 opisuje w analizie trzy etapy powstawania naprężeń. W pierwszym etapie model składa się
z warstwy tytanowej o grubości 0,1 mm na powierzchni Al2O3, która ochładza się do temperatury otoczenia
(20°C). Przyjęto, że warstwa Ti ochładza się od temperatury 1200°C, a podłoże ceramiczne od temperatury
200°C, do jakiej maksymalnie nagrzewa się w czasie
procesu natryskiwania.
W drugim etapie utworzona warstwa Ti oraz podłoże ceramiczne nagrzewane są do temperatury 780°C,
w której następuje powiązanie poprzez lut nieaktywny
(AgCu28) powierzchni tytanowej ze stalowym elementem. W ostatnim etapie utworzone złącze (Al2O3-lut-Tistal) jest chłodzone od temperatury 780°C do temperatury otoczenia. W tym czasie rozwija się w złączu końcowy stan naprężeń wynikający z tych trzech etapów:
chłodzenia po natryskiwaniu, nagrzewania przed lutowaniem oraz chłodzenia po lutowaniu.
Ostatni model nr 3 różni się od modelu nr 2 tym,
że pominięty został etap chłodzenia po natryskiwania
tytanu na podłoże ceramiczne, a więc dotyczy stanu
idealnego, w którym nie występują naprężenia związane z utworzeniem powłoki tytanowej. W stosunku
do modelu nr 1 różnica wynika z uwzględnienia warstwy tytanu w modelu, co może odpowiadać także złączu lutowanemu z przekładką tytanową stanowiącą
element pośredni, redukujący naprężenia pomiędzy
ceramiką a metalem.
Obliczenia numeryczne przeprowadzono z uwzględnieniem sprężysto-plastycznego zachowania się materiałów (z warunkiem plastyczności Hubera-Misesa) metalowych złącza (stal, tytan, AgCu) oraz sprężystego zachowania się ceramiki Al2O3. Właściwości fizyczne oraz mechaniczne opisujące zachowanie się materiałów złącza (współczynnik rozszerzalności cieplnej, moduł Younga, granica plastyczności)
przyjęte zostały na podstawie danych literaturowych
[2÷4] i opisane tabelarycznie w funkcji temperatury

Tablica I. Właściwości materiałów wymagane do analizy naprężeń
własnych w lutowanych złączach ceramiczno-metalowych
Table I. The material properties used for the analysis of residual
stresses in ceramic-metal brazed joints
Właściwości materiałów
Współczynnik rozszerzalności cieplnej, x10-6 1/K
Moduł Younga, GPa
Liczba Poissona
Granica plastyczności, MPa

Al2O3

Tytan

AgCu28

AgCuInTi

Stal

5,6

8,4

17,4

19,0

12,3

318
0,22
-

129
0,31
500

58
0,33
35

72
0,34
230

197
0,33
206

a)

c)

odniesienia w zakresie przyjętego obciążenia cieplnego.
Podstawowe właściwości analizowanych materiałów
(w temperaturze otoczenia) wymagane do obliczeń
podano w tablicy I.
Ze względu na przyjęcie nieliniowego zachowania się materiałów metalowych (stal, lut, Ti) obliczenia
prowadzono metodą iteracji w sposób przyrostowy dla
przyjętego obciążenia termicznego.

W wyniku przeprowadzonych obliczeń otrzymano informacje o rozkładzie składowych stanu naprężenia (promieniowych, stycznych, obwodowych, osiowych), rozkładzie naprężeń głównych maksymalnych
i minimalnych oraz naprężeń zredukowanych. Wskazują one, że istotne znaczenie mają składowe naprężenia, promieniowa σx w środku modelu w obszarze
granicy połączenia oraz składowa osiowa σy zlokalizowana wzdłuż bocznej zewnętrznej krawędzi modelu.
Na rysunku 5 pokazano mapy tych składowych dla modelu nr 1 oraz nr 2.
Przedstawione rozkłady naprężeń w przekroju złącza są dość zbliżone w obu modelach dla składowej
osiowej naprężenia (b, d), natomiast rozkład naprężeń
promieniowych (a, c) wykazuje już pewne zróżnicowanie pomiędzy nimi. W przypadku naprężeń promieniowych istotnym miejscem jest obszar leżący w środku
osi pionowej, a dla naprężeń osiowych zewnętrzna krawędź modelu.
W celu lepszej oceny porównawczej wielkości naprężeń w analizowanych modelach wykonano wykresy
zmiany naprężeń promieniowych w przekroju biegnącym wzdłuż pionowej osi dla współrzędnej x = 0 mm
(środek modelu) oraz naprężeń osiowych wzdłuż zewnętrznej krawędzi modelu (dla x = 5 mm).
Wyniki rozkładu naprężenia promieniowego w poprzek złącza dla przekroju biegnącego wzdłuż osi pionowej (y) pokazują, że naprężenie w obszarze połączenia (w warstwie Ti) osiąga najwyższe wartości dla
modelu nr 2, który uwzględnia naprężenia powstające po procesie natryskiwania warstwy tytanu (rys. 6).
Złącze spajane bezpośrednio lutem aktywnym wykazuje trzykrotnie niższe wartości naprężeń promieniowych w tym obszarze. W materiale ceramicznym powstają naprężenia ściskające, które z punktu widzenia
wytrzymałości ceramiki są korzystne, z tym że wielkość

d)

Rys. 5. Rozkład składowej promieniowej (σx) i osiowej (σy) naprężenia odpowiednio w modelu nr 1 (a, b) oraz w modelu nr 2 (c, d)
Fig. 5. The distribution of radial (σx) and axial (σy) stress components
in model 1 (a, b) and in model 2 (c, d) respectively

naprężenie promieniowe σx, MPa

Wyniki obliczeń

b)

Rys. 6. Rozkład naprężenia promieniowego w badanych złączach
Al2O3-lut-stal
Fig. 6. The radial stress distribution along the joint height (y – direction)

tych naprężeń jest niemal trzykrotnie niższa w modelu uwzględniającym naprężenia po natryskiwaniu i nagrzewaniu (model nr 2). Model nr 3 ma bardzo zbliżony
rozkład składowej σx naprężenia do modelu nr 2 w obszarze części stalowej i ceramicznej oraz znacznie niższe wartości w obszarze połączenia (Ti, lut), porównywalne z wartościami dla modelu nr 1.
Rozkład naprężeń osiowych σy ma istotne znaczenie dla wytrzymałości zarówno złącza, jak i samej ceramiki. Charakteryzuje się on występowaniem rozciągających naprężeń po stronie ceramiki i ściskających
po stronie metalu przy założeniu, że ceramika ma niższy od metalu współczynnik rozszerzalności cieplnej.
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naprężenie osiowe σx, MPa

Obszar strefy połączenia leżący przy zewnętrznej
bocznej krawędzi połączenia jest miejscem koncentracji naprężeń, które może decydować o wytrzymałości całego złącza. Rozkłady naprężeń osiowych wzdłuż
zewnętrznej krawędzi modelu pokazuje rysunek 7.
Obliczenia wskazują, że granica połączenia Al2O3stal jest miejscem występowania wysokiej koncentracji naprężeń rozciągających, które są szczególnie niebezpieczne dla kruchej ceramiki, ale również mogą być
przyczyną zniszczenia na granicy lut-ceramika lub tytan-ceramika. Złącze otrzymane bezpośrednio z użyciem lutu aktywnego (model nr 1) pokazuje największe
wartości naprężeń rozciągających, wyższe niż w modelu nr 2 o ok. 30%.
Najlepszy efekt pod względem poziomu naprężeń własnych uzyskano w przypadku zastosowania lutowania
z przekładką tytanową po stronie ceramiki (model nr 3).
Odpowiada to modelowi złącza z nałożoną na ceramikę
warstwą metalizacyjną Ti, w którym naprężenia własne
są sprowadzone do zera lub bardzo małych wartości.

Rys. 7. Rozkład naprężeń osiowych w badanych złączach
Al2O3-lut-stal
Fig. 7. The axial stress distribution along the edge of the
Al2O3–AgCu28–steel joint

Podsumowanie
Zbudowane modele do obliczeń naprężeń własnych w lutowanych złączach Al2O3-stal pokazują, że stan naprężeń w złączu jest złożony. Zastąpienie lutu aktywnego lutem zwykłym (nieaktywnym)
oraz pokrycie podłoża ceramicznego cienką warstwą
tytanu umożliwia zmianę stanu naprężeń własnych
w stosunku do złącza lutowanego bezpośrednio.
Proces natryskiwania cieplnego wprowadza dodatkowe naprężenia w warstwie tytanowej, które sumują się z naprężeniami podczas chłodzenia lutowanego złącza. Z jednej strony powoduje to wzrost naprężeń rozciągających (promieniowych) w obszarze
warstwy tytanu, a z drugiej strony obniżenie rozcią-

gających naprężeń (osiowych) w ceramice w obszarze ich koncentracji leżącym przy granicy połączenia
na bocznej krawędzi ceramiki.
Wyniki symulacji dla modelu nr 3 pokazują, że jeśli udałoby się znacząco zredukować wielkość naprężeń własnych po procesie natryskiwania warstwy tytanowej, to tak przygotowana do lutowania
powierzchnia ceramiki umożliwiłaby uzyskanie bardzo korzystnego rozkładu naprężeń własnych w całym złączu, w którym warstwa tytanu pełniłaby funkcję zarówno warstwy metalizacyjnej, jak i warstwy
kompensacyjnej (przejściowej) dla wysokiego poziomu naprężeń własnych.
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Abstract

Omówiono zalety i wady procesów lutowania i klejenia oraz połączeń części roboczych narzędzi i oprzyrządowania technologicznego uzyskanych za pomocą procesów spajania, z uwzględnieniem m.in. wpływu temperatury procesu na elementy łączone i osiąganej odporności temperaturowej połączeń, naprężeń wewnętrznych po
procesach spajania i wytrzymałości mechanicznej połączeń, kosztów procesów spajania itd.
Przedstawiono nowości z zakresu technik spajania
i wybrane przykłady trudnych przypadków lutowania i klejenia części roboczych narzędzi i oprzyrządowania technologicznego, m.in. dotyczących lutowania węglików spiekanych do stali na dużych powierzchniach przylegania,
klejenia elementów przy małych powierzchniach przylegania, lutowania i klejenia końcówek z materiałów ceramicznych (w tym PCD i PCBN), klejenia w celach technologicznych itp. Na podstawie uzyskanych w IZTW wyników badań i efektów praktycznego zastosowania lutowania i klejenia, zamieszczono zalecenia techniczne dotyczące wybranych trudnych przypadków spajania części
roboczych narzędzi i oprzyrządowania technologicznego.

Advantages and disadvantages of brazing and gluing
processes as well as of the joints of tools working parts
and technological tooling made using the above mentioned processes of joining are discussed; the influence
of the process temperature on the joined parts and the
achieved temperature resistance of joints, internal stresses after the processes of joining and mechanical strength
of joints, costs of joining processes etc. were taken into
consideration. Some new developments regarding joining
techniques and chosen examples of difficult cases of brazing and gluing of tools working parts and technological
tooling regarding among others the brazing of cemented
carbides to the steel substrates with the large adjoining
surfaces, brazing and gluing of tips of ceramic materials
(including PCD and PCBN), gluing in technological purposes etc. are presented. Technical recommendations regarding chosen difficult cases of joining of the tools working parts and technological tooling are given; these recommendations are based on the results of research work
carried out at the IAMT (IZTW) and on the effects of practical applications of brazing and gluing processes.

Wstęp
Elementy robocze narzędzi i oprzyrządowania technologicznego najczęściej są łączone za pomocą odpowiednio ukształtowanych części dociskowych i śrub.
Dr inż. Kazimierz Czechowski, inż. Andrzej
Kurleto, mgr inż. Janusz Wszołek, dr inż. Waldemar Polowski, mgr inż. Piotr Bednarski,
mgr inż. Iwona Wronska – Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie.

Przykładem mogą być powszechne stosowane płytki
wieloostrzowe z węglików spiekanych, ceramiki narzędziowej i cermetali oraz z regularnego azotku boru i polikrystalicznego diamentu. Zaletą jest możliwość szybkiej wymiany zużytych ostrzy na nowe, jak i szybka
wymiana ostrzy na wykonane z innego materiału narzędziowego, a zatem duża uniwersalność narzędzia.
Wadą jest konieczność dokładnego wykonania gniazd
i ustawiania płytek względem siebie w przypadku narzędzi skrawających z wieloma ostrzami oraz w niektórych przypadkach mniejsza stabilność połączenia niż
przy stosowaniu lutowania lub klejenia.
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Bardzo często do łączenia części roboczych narzędzi i oprzyrządowania technologicznego stosowane są
metody lutowania twardego. Do najczęściej stosowanych lutów twardych należą stopy na osnowie srebra,
miedzi, układu srebro-miedź oraz niklu. Lutowanie twarde jest realizowane w temperaturach powyżej 450°C
(przy czym zwykle jest to temperatura 600÷800°C).
Najważniejszą zaletą lutowania twardego jest bardzo
duża wytrzymałość połączenia lutowanego przy równoczesnym zapewnieniu nienadtapiania materiałów łączonych. W połączeniach wykonanych za pomocą lutowania twardego uzyskuje się wytrzymałość na ścinanie ok. 150÷300 MPa. Inną z ważnych zalet jest możliwość lutowania bardzo różnorodnych materiałów (metale i ich stopy, ceramika, kompozyty). Ograniczeniem
dla stosowania lutowania twardego jest większa złożoność budowy i montażu narzędzia, mogąca być przyczyną powstawania naprężeń wewnętrznych i zwiększonych kosztów lutowania oraz trudności w precyzyjnym ustawieniu elementów (np. ostrzy) względem
siebie. Ograniczeniem może być również stosunkowo
wysoka temperatura lutowania mogąca spowodować
utratę właściwości materiałów łączonych, np. stali narzędziowych [1, 5÷7].
Innym, mniej rozpowszechnionym sposobem łączenia części roboczych narzędzi i oprzyrządowania
technologicznego, jest ich klejenie. W przypadku połączeń klejowych o ich właściwościach decyduje przede
wszystkim rodzaj kleju i wielkość szczeliny podczas
klejenia. Do najważniejszych zalet połączeń klejowych

należą: możliwość trwałego łączenia części z różnych
materiałów, zminimalizowanie naprężeń wewnętrznych
w łączonych częściach, szczelność połączeń i ich odporność korozyjna, jak i stosunkowo prosta technologia i w związku z tym nieduże koszty operacji klejenia,
nawet w przypadku złożonych narzędzi wieloostrzowych. Dostępne kleje, które umożliwiają wykonanie
połączeń klejowych w konstrukcjach narzędzi skrawających, są w większości kompozycjami dwuskładnikowymi utwardzającymi się chemicznie po zmieszaniu
bazy z aktywatorem; znacznie rzadziej są to kompozycje jednoskładnikowe utwardzane przez wygrzanie
w podwyższonej temperaturze. Ograniczeniem dla stosowania techniki klejenia są trudności w zapewnieniu
wymaganej wytrzymałości połączenia klejowego, gdy
powierzchnie klejone są nieduże, jak również w wielu
przypadkach konieczność zapewnienia odpowiedniego chłodzenia. W zależności od rodzaju kleju połączenia klejowe najczęściej mają wytrzymałość na ścinanie
15÷50 MPa i odporność na temperaturę 100÷250°C.
odporność tych połączeń na stosunkowo nieduże temperatury w dużym stopniu ogranicza także nanoszenie
powłok na ostrza narzędzi klejonych [1÷4].
Porównanie cech charakterystycznych klejenia i lutowania części roboczych narzędzi i oprzyrządowania
przedstawiono w tablicy I [2].
W Instytucie Zaawansowanych Technologii Wytwarzania (IZTW) lutowanie i klejenie narzędzi i oprzyrządowania technologicznego jest stosowane od wielu lat i ciągle rozwijane, zwłaszcza w odniesieniu do

Tablica I. Porównanie klejenia i lutowania części roboczych narzędzi i oprzyrządowania [1]
Table I. Comparison of gluing and brazing of the tools working parts and technological tooling [1]
Cechy charakterystyczne

Klejenie

Lutowanie

Stosowana technologia, urządzenia,
oprzyrządowanie, spoiwo, materiały pomocnicze

prosta, tańsza, uniwersalna

trudniejsza, droższa,
mniej uniwersalna

Możliwość łączenia elementów wykonanych
z różnych materiałów

duża

duża

Ograniczenia gabarytowe (maksymalne wymiary
łączonych elementów)

można stosować w bardzo dużym załączone elementy nie mogą być zbyt duże
kresie gabarytów

Odporność spoiny na podwyższoną temperaturę

na ogół nieduża, ok. 100÷250ºC,
a dla niektórych gatunków klejów duża, 400÷800ºC
300÷500ºC

Wytrzymałość połączenia na ścinanie

nieduża, ale w wielu przypadkach wyduża, 150÷300 MPa
starczająca; 15÷50 MPa

Minimalna powierzchnia styku łączonych elementów

na ogół powyżej 1 cm2

Naprężenia po procesie w łączonych elementach

bardzo małej wartości, praktycznie występują – zagrożenie: pęknięcia
nieistotne
elementów łączonych i deformacje liniowe

Zmiany strukturalne i właściwości
wytrzymałościowych połączonych elementów

bardzo małe, praktycznie nieistotne

praktycznie nieograniczona

występują, szczególnie w elementach wykonanych
ze stali szybkotnących i węglików spiekanych

Możliwość korekty wzajemnego położenia łączonych jest możliwa, dla klejów termoutwar- bardzo ograniczona; praktycznie nie ma
elementów w czasie procesu
dzalnych w długim okresie
możliwości
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Możliwość regeneracji narzędzi
(wymiana zużytych elementów roboczych)

łatwa

trudniejsza

Grubość spoiny
Zdolność tłumienia drgań

porównywalna; 0,1÷0,5 mm
istotna, zależy od grubości warstwy kleju

porównywalna; 0,1÷0,5 mm
nieduża

Inne ograniczenia

w czasie wykonywania i ostrzenia na- dla niektórych materiałów lutowanych
rzędzi oraz w trakcie ich eksploatacji i lutów należy stosować w trakcie eksplowskazane jest stosowanie chłodzenia atacji narzędzi chłodzenie
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szczególnych przypadków łączenia elementów z różnorodnych materiałów (stal, węgliki spiekane, materiały ceramiczne) najczęściej z korpusami stalowymi.
Przypadki te dotyczą m.in.:
– elementów o dużych powierzchniach łączenia (na
ogół o dużych gabarytach),
– elementów o bardzo małych powierzchniach łączenia (na ogół o małych gabarytach),
– elementów kształtowych (końcówek, płytek),
– precyzyjnego lutowania (np. bardzo dokładnego
usytuowania elementów roboczych płytek skrawających w korpusach narzędzi wieloostrzowych
w czasie wykonywania procesu lutowania),
– wykorzystania techniki klejenia do osadzania elementów obrabianych w stalowych korpusach technologicznych, celem dalszego kształtowania ich powierzchni na drodze obróbki mechanicznej (np. wykonywanie operacji szlifowania) lub innej, np. obróbki
elektroerozyjnej (wycinanie, wykonywanie otworów,
wykonywanie powierzchni kształtowych, np. czaszy).

Lutowanie elementów kłów
zewnętrznych nadwymiarowych
W IZTW wykonywane są specjalne nadwymiarowe stałe kły zewnętrzne stożkowe o kącie 60o i innym
(w których średnica zewnętrzna części roboczej węglikowej przewyższa średnicę zewnętrzną stalowej części chwytowej), które stosowane są m.in. w przemyśle lotniczym w obróbce mechanicznej elementów typu
rury. Kły te wykonywane mogą być jako pełne i ścięte,
z roboczą częścią z węglików spiekanych G10, o wymiarach: średnicy zewnętrznej 20÷60 mm i długości
części roboczej L wynoszącą 34÷50 mm. Część chwytowa wykonywana jest ze stali 40H ulepszonej cieplnie do twardości 48÷50 HRC lub ze stali 15HGM ulepszonej cieplnie i nawęglonej, o twardości 54÷60 HRC.
Ze względu na wysokie koszty węglików spiekanych, w procesie wykonania kłów specjalnych zastosowano przedstawiony na rysunku 1, inny sposób łączenia części węglikowej z częścią chwytową niż w typowych kłach tokarskich. W części roboczej węglikowej wykonano płytki otwór bazowy o niewielkich wymiarach, natomiast stalowa część chwytowa miała element bazowy w postaci trzpienia z kołnierzem oporowym. Obydwa elementy, końcówkę węglikową oraz
część chwytową, połączono doczołowo za pomocą lutowania indukcyjnego. Zastosowano lut twardy srebrny
warstwowy 49/Cu firmy BrazeTec (Niemcy), w postaci folii w kształcie pierścienia o grubości 0,4 mm (topnik: CIFF – Anglia; urządzenie do lutowania: generator IMMEL, typ MW 25/10-1 (Niemcy), o częstotliwości
10 kHz). Aby zapewnić właściwe bazowanie i połączenie obydwu elementów kła w czasie procesu lutowania,
w części chwytowej na oporowej powierzchni kołnierza
wokół bazowej części walcowej wykonany został rowek
oraz stycznie wychodzące na zewnątrz dwa rowki od-

Rys. 1. Przykład lutowanego kła nadwymiarowego
Fig. 1. The example of the brazed oversized centre

gazowujące o promieniu r = 0,5 mm i głębokości g = 1
mm. Po wykonaniu operacji szlifowania na gotowo kły
spełniały następujące wymagania: dopuszczalna wartość bicia promieniowego stożkowej części węglikowej
względem stalowej części chwytowej Fr ≤ 0,005 mm
oraz wartość parametru chropowatości powierzchni roboczej węglikowej Ra ≤ 0,63 μm.

Lutowanie elementów
kłów wrzeciennika szlifierek
do walców hutniczych
W IZTW wykonano wysokoprecyzyjne kły z końcówką roboczą stożkową; kąt 60o z węglików spiekanych
G10 połączoną za pomocą lutowania ze stalowym korpusem zakończonym krótkim stożkiem bazowym 7:24,
mocowanym we wrzecienniku szlifierki do walców za
pomocą śrub. Węglikową końcówkę roboczą kła za pomocą części walcowej bazowano w czasie lutowania
w walcowym gnieździe korpusu stalowego. W korpusie na dnie gniazda wykonano walcowy otwór odgazowujący (rys. 2). W tym przypadku operację lutowania

Rys. 2. Lutowany półfabrykat kła wrzeciennika szlifierki
Fig. 2. The brazed blank of the grinder fixed headstock centre
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a)

b)

Rys. 3. Kły do szlifierek do walców z końcówką węglikową lutowaną do stalowego korpusu: a – zużyty w eksploatacji, b – nowy wykonany w IZTW
Fig. 3. The centres of the grinders for rolls with the cemented carbide tip brazed to the steel body: a – the centre used during the exploatation, b – the new centre made at the IAMT (IZTW)

przeprowadzono metodą indukcyjną (generator LSG-5
– Austria; stosowano lut srebrny LS 45K w postaci pierścieni z drutu o średnicy 2,0 mm; topnik grupy FM10
wg PN-EN 1045:2001, w postaci pasty).
Na rysunku 3 przedstawiono zużyty w eksploatacji
kieł oraz nowy wykonany w IZTW. Po wykonaniu operacji szlifowania na gotowo kły spełniały następujące
wymagania: dopuszczalna wartość bicia promieniowego stożkowej części węglikowej względem stalowego
korpusu Fr ≤ 0,0025 mm, a wymagana chropowatość
powierzchni stożka Ra ≤ 0,32 μm.

Próba lutowania płytek węglikowych
o dużych wymiarach do stalowego korpusu
Na rysunku 4 przedstawiono wykonaną w IZTW
prototypową płytę o wymiarach ~320 x 200 mm
z wybraniami kształtowymi. Płyta składała się z korpusu wykonanego ze stali konstrukcyjnej węglowej St3, do którego wlutowano (na powierzchni czołowej) 7 sztuk płytek węglikowych o wymiarach od
30 x 50 ÷ 50 x 190 mm i grubości 5 mm. Jako materiał płytek zastosowano węglik drobnoziarnisty (submikronowy) nowej generacji HF10 firmy Węgliki Spiekane Baildonit – Katowice.

Rys. 4. Prototypowa płyta po operacji szlifowania części roboczej (płytek węglikowych) na płasko i operacji szlifowania promieni
(na narożu widoczne niedoszlifowanie wynikające z wygięcia płyty
podczas lutowania)
Fig. 4. Prototype plate after the grinding operation of the working part
(cemented carbide inserts), both after flat grinding and radii grinding
(in the corner evident inadequately ground area resulting from the
plate bow during brazing)
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Wymagania dotyczące lutowania i po lutowaniu,
określały jako niedopuszczalne pęknięcia płytek węglikowych oraz z uwagi na wymóg szczelności, wskazywały na konieczność zachowania 100% ciągłości spoiny pomiędzy krawędziami.
Płytki węglikowe przed lutowaniem były jednostronnie szlifowane na płasko, jak również szlifowane były
ich krawędzie. Lutowanie przeprowadzono w piecu
próżniowym komorowym RVSOQ424 produkcji firmy
ELTERMA – Świebodzin, chłodzonym azotem. Jako
spoiwo stosowano miedź elektrolityczną M1E w postaci proszku oraz stalową siatkę z drutu 0,20x0,20 mm,
kompensującą naprężenia. Lutowane płytki były bazowane i dociskane do siebie za pomocą elementów dociskowych.
W wyniku różnic w rozszerzalności cieplnej stalowego korpusu i płytek węglikowych cała płyta (korpus +
płytki węglikowe) odkształciła się wypukłością do góry
(strzałka ugięcia wynosiła ok. 1,4 mm). Nie stwierdzono przypadków wystąpienia pęknięcia płytek węglikowych. Po lutowaniu płytę poddano obróbce mechanicznej: frezowaniu podstawy i szlifowaniu płytek na płasko. Płyta została przekazana do prób eksploatacyjnych, które zakończyły się wynikiem pozytywnym.

Lutowanie płytek węglikowych
do stalowych korpusów frezów
trzpieniowych kątowych
W IZTW wykonano precyzyjne frezy trzpieniowe
specjalne do nacinania dokładnych rowków kątowych
w długich płytach gipsowych laminowanych papierem.
Płyty były składane tworząc profile (korytka). Frez nie
przecinał warstwy zewnętrznej płyty – papieru.
Na rysunku 5 przedstawiono przykład freza trzpieniowego dwuostrzowego o wymiarach: średnica
36 x 70 x średnica 10 mm, kąt wierzchołkowy 90°. Frez
miał dwie płytki kątowe kształtowe z węglika spiekanego G10, wlutowane do korpusu ze stali 40H (ulepszonej cieplnie do twardości 40÷42 HRC). Trudność przygotowania elementów do lutowania polegała na bardzo
dokładnym usytuowaniu pochylonych płytek względem
siebie; płytki musiały stykać się na wierzchołku freza,
dokładnie w jego osi (umożliwiało to pracę freza jego
wierzchołkiem).

Rys. 5. Precyzyjny specjalny frez trzpieniowy dwuostrzowy z wlutowanymi płytkami skrawającymi węglikowymi
Fig. 5. Precise special shank cutter with two cutting edges with the
brazed cemented carbide cutting inserts

Lutowanie przeprowadzono metodą indukcyjną
(generator IMMEL typ MW25/10-1 Niemiecy). Stosowano lut warstwowy 49/Cu firmy BrazeTec (Niemcy) w postaci folii w kształcie pierścienia o grubości
0,4 mm oraz topnik CIFF (Anglia).

Lutowanie i klejenie diamentowych
końcówek roboczych narzędzi
do nagniatania ślizgowego
IZTW wraz z firmą Listemann Polska i Listemann
AG podjął próby spajania materiału trudno zwilżalnego – wytworzonego w IZTW kompozytu diamentowego (PCD) z fazą Ti3SiC2 (zawartość fazy wiążącej ok.
30%), przeznaczonego na elementy robocze nagniataków ślizgowych, o małych powierzchniach przylegania (spajania).
Przykład przeznaczonej do nagniatania diamentowej końcówki roboczej wlutowanej do stalowego korpusu przedstawiono na rysunku 6.
Dla uzyskania trwałego i pewnego połączenia wymagane jest stosowanie specjalnego rodzaju lutu oraz
specjalnych procesów lutowania, zwłaszcza w przypadkach stosowania na elementy robocze nowych materiałów z fazami wiążącymi diament zwiększającymi
odporność na kruche pękanie, wytrzymałość na ściskanie i odporność na podwyższoną temperaturę.
W wyniku dokonanych analiz określono wielkość szczeliny pomiędzy łączonymi elementami wynoszącej 50 µm.
Przeprowadzono w firmie Listemann AG test zwilżalności dostarczonych do lutowania materiałów przez
lut aktywny na bazie stopu CuSnTi (temperatura topnienia ok. 850°C w piecu próżniowym). Proces wysokotemperaturowy odbywał się bez topników w próżni wysokiej, aby element nagniatający z PCD uchronić przed przemianą alotropową zachodzącą w powietrzu w temperaturze ok. 700°C, oraz charakteryzował
się powolnym studzeniem, aby zminimalizować skurcz
materiałów i związane z nim naprężenia.
Lut aktywny CuSnTi bardzo dobrze zwilża kompozyt PCD z fazą wiążącą Ti3SiC2.
Problemem okazały się wysokie koszty lutowania
w firmie Listemann AG, jak i niemożność pozyskania
niedużej ilości lutowia firmy BrazeTec CB4 o wymiarach

Rys. 6. Przykład elementu roboczego narzędzia do nagniatania ślizgowego z wlutowaną końcówką diamentową (PCD) – IZTW
Fig. 6. The example of working part of sliding burnishing tool with the
brazed diamond (PCD) tip – IZTW

30,0 x 0,2 mm celem przeprowadzenia prób lutowania
elementów w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach.
W związku z tym, podjęto próby klejenia diamentowych końcówek roboczych narzędzi do nagniatania
ślizgowego i sprawdzenia jakości tych połączeń klejowych w próbach pracą. Klejenie wykonano za pomocą przygotowanych dwóch rodzajów specjalnych klejów (know-how), wygrzewanych w podwyższonej temperaturze, w celu uzyskania odpowiednich właściwości
wytrzymałościowych.
Próby obciążenia nagniataków ślizgowych z elementami roboczymi połączonymi z korpusami techniką
klejenia przyniosły pozytywne rezultaty, wytrzymałość
połączeń klejowych okazała się wystarczająca. W dalszych próbach ww. połączenia klejowe zostaną sprawdzone przy intensywnym użytkowaniu nagniataków,
mogącym powodować nagrzewanie się ich elementów roboczych; ważna w tym przypadku może okazać
się odporność kleju na podwyższoną temperaturę. Należy zauważyć, że zespolenie diamentowych elementów nagniatających z metalowymi korpusami dokonane przy użyciu klejów ma charakter innowacyjny w tego
rodzaju narzędziach. Główną trudnością w tym przypadku jest niewielka powierzchnia łączenia, w związku
z czym trzeba zwrócić szczególną uwagę na wymagania dotyczące wytrzymałości kleju, z kolei największą
zaletą są niewielkie koszty klejenia.

Klejenie w celach technologicznych
Klejenie stosuje się w IZTW nie tylko celem wykonania narzędzi (np. frezów ślimakowych z osadzonymi
techniką klejenia segmentami skrawającymi), ale także do wykonania oprzyrządowania technologicznego.
Na rysunku 7 przedstawiono kształtkę węglikową wielkogabarytową produkcji SANDVIK–Hiszpania (gatunek K20 modyfikowany), o wymiarach:
średnica 122 x 51 mm, na której pobocznicy należy

Rys. 7. Mocowanie kształtki węglikowej do stalowego korpusu technologicznego za pomocą klejenia celem wykonania operacji szlifowania stożkowej powierzchni zewnętrznej (kąt tworzącej stożka α = 2o)
Fig. 7. The clamping of the cemented carbide shape to the steel
technological body using the gluing with a purpose to carry out the
operation of grinding of the external conical surface (the cone generating line angle α = 2o)
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wykonać metodą szlifowania na przelot stożek o kącie tworzącej α wynosi 2o. Zamocowanie kształtki na
szlifierce wprost do obróbki jest niemożliwe; dlatego kształtka po wykonaniu operacji szlifowania czół
na płasko, do obróbki stożka jest mocowana czołowo
za pomocą klejenia w specjalnym stalowym (gatunek
St5) korpusie technologicznym.
Po zamocowaniu korpusu z kształtką w uchwycie trójszczękowym i podparciu na sztywno od strony
kształtki węglikowej kłem obrotowym z nakładką, na
kształtce węglikowej wykonano operację szlifowania
stożka. Po szlifowaniu, przez nagrzanie w piecu elektrycznym, kształtka węglikowa została odklejona od
korpusu technologicznego i następnie oczyszczona.
Kształtka węglikowa stanowi element płyty oporowej
stanowiącej wyposażenie prasy wysokociśnieniowej.

Zalecenia dotyczące
lutowania i klejenia
W zależności od konstrukcji i warunków eksploatacji elementów łączonych, kierując się względami ekonomicznymi i technologicznymi, należy dokonać wyboru techniki łączenia elementów (pierwszy wybór: lutowanie czy klejenie zgodnie z tablicą I, w której przedstawiono cechy charakterystyczne dotyczące klejenia
i lutowania). Poniżej przedstawiono opracowane zalecenia dotyczące lutowania i klejenia.

Lutowanie
Ze względu na specyficzne właściwości omówionych materiałów lutowanych, na ogół trudno obrabialnych, kruchych i trudno spajalnych, łączonych ze stalowymi korpusami (występują np. znaczne różnice
w rozszerzalności liniowej spajanych materiałów), oraz
uwzględniając uwarunkowania ekonomiczne, należy
dokonać wyboru metody lutowania.
Dla elementów narzędzi i oprzyrządowania technologicznego o niewielkich wymiarach (powierzchnia połączenia S ≤ 500 mm2), takich jak np. noże tokarskie,
narzędzia trzpieniowe z końcówkami i płytkami roboczymi z węglików spiekanych metali oraz z materiałów
kompozytowych na podłożu (warstwie węglikowej) zaleca się stosowanie lutowania indukcyjnego (na ogół
szybkiego, łatwego i stosunkowo taniego) (rys. 8).
Dla elementów wykonanych z węglików spiekanych
o łączonych dużych powierzchniach (S > 500 mm2)
oraz elementów wykonanych w całości z materiałów
ceramicznych i kompozytowych (bez podkładowej warstwy węglikowej), niezależnie od wielkości łączonych
powierzchni, zaleca się stosować lutowanie piecowe
w próżni (droższe, ale skuteczne).
Do lutowania tworzyw ceramicznych i materiałów
kompozytowych zaleca się stosować luty aktywne nowej generacji zawierające pierwiastki aktywne zwięk-
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szające zwilżalność lutu, a tym samym umożliwiające
przeprowadzenie procesu lutowania.
Celem eliminacji naprężeń lutowniczych (głównie
rozciągających), zaleca się:
– stosować spoiny lutownicze o grubości 0,1÷0,5 mm,
– stosować kompensacje naprężeń lutowniczych,
przy czym:
– dla powierzchni łączonych o wielkości
S ≥ 100÷500 mm2 (np. narzędzia z płytkami z węglików spiekanych, m.in. noże tokarskie, narzędzia trzpieniowe) należy stosować luty warstwowe
w postaci taśmy z warstwą kompensującą naprężenia,
– dla powierzchni łączonych o wielkości
S > 500 mm2 stosować metalowe siatki kompensujące naprężenia lutownicze. Jako materiał płytek węglikowych należy stosować węgliki spiekane nowej generacji – drobnoziarniste, submikronowe, odporne na pękanie. Przy tym należy przestrzegać zasady, aby podczas lutowania
płytek węglikowych o dużych powierzchniach łączonych stosunek grubości stalowego korpusu
do grubości płytki węglikowej był ≥ 3. Jednym
ze sposobów jest stosowanie stalowych płyt
o tzw. „grubości technologicznej”, tzn. grubość
płyty przed wykonaniem operacji lutowania celem eliminacji naprężeń lutowniczych jest dużo
większa od grubości nominalnej wymaganej
przez dokumentację techniczną, a następnie po
zlutowaniu naddatek technologiczny jest usuwany za pomocą obróbki mechanicznej w wyniku
której uzyskiwana jest grubość płyty o wymiarze
nominalnym.
W przypadku lutowania kształtek węglikowych
o dużych wymiarach (np. końcówek kłów nadwymiarowych), ze względów ekonomicznych i technologicznych zaleca się stosować typ połączenia, tak jak na
rysunku 1.
Ze względów technologicznych i bezpieczeństwa
pracy w stalowych korpusach narzędzi należy wykonywać w odpowiednich miejscach otwory i rowki odprowadzające gazy ze strefy lutowania oraz stosować
odpowiednio dobrane aktywne topniki nowej generacji.

Rys. 8. Nóż tokarski z płytką diamentową PCD wykonaną w IZTW lutowaną w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach w piecu próżniowym
za pomocą lutu aktywnego do wąglikowego korpusu
Fig. 8. Turning tool with the PCD diamond insert made at the IAMT
(IZTW), brazed to the cemented carbide body with the use of active
brazing metal; brazing was carried out in the vacuum furnace in the
Welding Institute in Gliwice

Klejenie
Połączenia klejowe zaleca się stosować w przypadkach, gdy wymagane jest:
– trwałe łączenie części z różnych materiałów,
– brak naprężeń wewnętrznych w łączonych częściach,
– szczelność połączeń i ich odporność korozyjna,
– stosunkowo prosta technologia i nieduże koszty.
Mając na uwadze uzyskiwanie pewnych połączeń
klejowych, należy:
– w procesie konstruowania właściwie ustalić wymiary i kształt połączenia oraz odpowiednio dobrać rodzaj i gatunek kleju, uwzględniając materiały łączonych części, stan ich powierzchni i warunki przyszłej eksploatacji,
– w procesie technologicznym klejenia właściwie
przygotować powierzchnie łączone (np. piaskowanie, mycie, odtłuszczanie), dokładnie przygotować
masę klejową (np. mieszanie składników, nagrzewanie), właściwie ustawić części łączone względem siebie oraz przestrzegać warunków utwardzania połączenia klejowego (np. na zimno, z dodatkowym nagrzewaniem, na gorąco, z naciskiem lub
bez itd.).
Wersje konstrukcyjne z ostrzami wklejanymi znajdują zastosowanie przede wszystkim w narzędziach:
– o specjalnym przeznaczeniu, stanowiąc alternatywę dla wersji jednolitych lub składanych z ostrzami mocowanymi za pomocą kołków, klinów lub śrub
oraz zamknięć bocznych,
– z ostrzami z drogich materiałów, stanowiąc alternatywę dla wersji jednolitych i z ostrzami lutowanymi.
W większości przypadków dla narzędzi i oprzyrządowania technologicznego, głównie ze względów wytrzymałościowych, należy stosować minimalną powierzchnię klejenia S ≥ 100 mm2
oraz odpowiedni typ gniazda osadczego pod płytkę wykonany w stalowym korpusie, np. we frezie

Rys. 9. Przykładowy widok ostrzy freza ślimakowego o module
m = 4,0 mm z segmentami osadzonymi w IZTW techniką klejenia
w rowkach korpusu narzędzia
Fig. 9. View of the cutting edges of a hob with the module
m = 4.0 mm; the segments were inserted in the grooves of the hob’s
body in IAMT (IZTW) using the gluing technique

ślimakowym z wklejonymi segmentami skrawającymi (rys. 9).
Podobnie jak dla lutowania można stosować spoiny
o grubości 0,1÷0,5 mm.
Zawsze o zastosowaniu dla konkretnego rodzaju
i typowymiaru narzędzia w wersji klejonej zamiast jednolitej, lutowanej lub innej składanej, decyduje zarówno analiza możliwości technicznych stosowania klejenia, jak i przede wszystkim odpowiednia analiza
kosztów dla danego zadania produkcyjnego odniesionych do liczby wykonanych wyrobów. W każdym
przypadku zastosowanie klejenia musi być poprzedzone odpowiednią analizą wytrzymałościową konstrukcji narzędzia, uwzględniającą również czynniki
termiczne i chemiczne.
Niektóre elementy wykonane z drogich materiałów,
np. węglików, ceramiki, materiałów kompozytowych,
niekiedy o dużych wymiarach, ze względu na swój
kształt często nie mają elementów bazowych, które
umożliwiłyby ich bezpośrednie zamocowanie na obrabiarce do obróbki (kształtowania zarysu) na drodze
mechanicznej i innej, np. elektroerozyjnej. Dlatego dla
celów produkcji jednostkowej i małoseryjnej zaleca się
wykonanie specjalnego oprzyrządowania (tzw. „korpusów technologicznych”), które mają powierzchnie bazowe, umożliwiające po sklejeniu i zamocowaniu wykonanie na obrabiarce obróbki kształtującej tych elementów.
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Naprężenia i odkształcenia w połączeniach
lutowanych węglików spiekanych
ze stalą o niekorzystnych warunkach
konstrukcyjnych
Stresses and strains in brazed joints of sintered carbides
and steel which design conditions are not favorable
Streszczenie

Abstract

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z lutowaniem twardym węglików spiekanych ze stalą. Opisano niektóre doświadczalne metody pomiaru naprężeń, jak
również metody numeryczne MES służące do obliczania
i przewidywania naprężeń i odkształceń. W części doświadczalnej przeprowadzono lutowanie twarde płytek z
węglików spiekanych ze stalowymi korpusami o różnej proporcji grubości. Zmierzono odkształcenia występujące w
połączeniach lutowanych po zakończonym procesie lutowania jak i po obróbce mechanicznej elementu stalowego.

In the paper, there are issues related to brazed joints of
the carbide inserts and steel. Some experimental methods
of measuring stresses and numerical methods MES for
their calculation and prediction the strains are described.
The experimental part contains brazing joins of carbide inserts with steel-bodies with different thickness ratio. Deformation occurring in the brazed joints after completing
the process and after machining of the steel is measured.

Wstęp
Nadzorowanie procesu spajania węglików spiekanych ze stalą zaczyna się już od etapu projektowania
i trwa przez cały okres powstania złącza i eksploatacji.
Wytwarzanie trwałych połączeń lutowanych stali z węglikami spiekanymi stanowi ważne i do końca nierozwiązane zagadnienie współczesnej inżynierii spajania. Optymalne wykorzystanie właściwości wymienionych materiałów, takich jak: duża twardość, odporność na zużycie
ścierne, odporność chemiczna i termiczna stwarza możliwości takiego projektowania części maszyn i narzędzi,
aby wyeliminować lub znacznie ograniczyć obecność
naprężeń rozciągających w węglikach spiekanych.
Dr hab. inż. Zbigniew Mirski, prof. nadzw.
PWr, dr inż. Damian Derlukiewicz – Politechnika Wrocławska, mgr inż. Łukasz Barteczka –
SW-EMAG Waldmőssingen, Niemcy.
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Podczas lutowania elementy łączone poddawane są skomplikowanym procesom cieplnym oraz przemianom strukturalnym [1, 2]. Towarzyszy temu zjawisko intensywnego rozszerzania się materiałów, podczas nagrzewania, a następnie kurczenia złącza podczas stygnięcia. Podczas nagrzewania i studzenia złącza następują również zmiany właściwości mechanicznych i mikrostruktury łączonych materiałów. Zmiany te dotyczą podstawowych wielkości fizycznych, takich jak: moduł sprężystości podłużnej Younga E, granica plastyczności Re (Rp0,2), współczynnik Poissona v
czy współczynnik rozszerzalności cieplnej α. Przemiany mikrostruktury, wywołane zmianą temperatury i lokalnymi naprężeniami, zachodzą w ograniczonym czasie i są przyczyną występowania niepożądanych odkształceń oraz zagrażają powstaniem mikro- i makropęknięć. Coraz większe wymagania stawiane połączeniom lutowanym oraz łączenie materiałów różnoimiennych czynią ten zabieg coraz bardziej trudnym technicznie. Jego prawidłowe przeprowadzenie wymaga wiedzy w wielu dyscyplinach nauki, poczynając od

metaloznawstwa, poprzez fizykę procesów cieplnomechanicznych zachodzących podczas lutowania, aż
do metod oceny jakości złącza spajanego.

Naprężenia występujące
w połączeniach lutowanych
węglików spiekanych ze stalą
Naprężenia i odkształcenia nieodłącznie towarzyszą połączeniom lutowanym węglików spiekanych ze
stalą. Wynikają one przede wszystkim ze znacznej
różnicy w rozszerzalności cieplnej obydwu materiałów.
Stale, przeznaczone na korpusy narzędzi, wykazują,
w zależności od ich rodzaju, 2÷3 krotnie większy współczynnik rozszerzalności liniowej w porównaniu z węglikami spiekanymi [3, 9]. Niezależnie od rodzaju występujących naprężeń skutek ich oddziaływania jest jednakowy – jeżeli ich wielkość przekracza granicę plastyczności materiału, to odkształca się on trwale (jeżeli ma zdolność do odkształceń plastycznych), jeżeli zaś
wielkość ta przekracza granicę wytrzymałości, to materiał pęka.
Naprężenia mogą się częściowo kompensować,
przez wywołanie odkształceń plastycznych, jeżeli granica plastyczności w temperaturze ich powstania jest
od nich mniejsza. Idealnym rozwiązaniem technologicznym byłoby nagrzewanie lub chłodzenie złącza
na całym przekroju elementów lutowanych. Naprężenia byłyby wtedy mniejsze. Powierzchnia elementów łączonych nagrzewa się jednak (czy też ochładza)
znacznie szybciej aniżeli rdzeń. Im szybsze jest nagrzewanie, czy też chłodzenie, tym większe powstają
naprężenia (rys. 1a, b) [4].
W przypadku nagrzewania naprężenia zanikają po
osiągnięciu dostatecznie wysokiej temperatury, ponieważ granica plastyczności ze wzrostem temperatury maleje i materiał odkształcając się ulega odprężeniu. Pozostają jednak w tym przypadku trwałe odkształcenia,

Rys. 1. Wpływ prędkości chłodzenia na przebieg zmian temperatury powierzchni i rdzenia: a – duże prędkości chłodzenia, b – średnie
prędkości chłodzenia; 1 – temperatura powierzchni, 2 – temperatura
rdzenia, 3 – różnica temperatur powierzchni i rdzenia [4]
Fig. 1. Effect of cooling speed on the changes of surface temperature and the core: a – high-speed cooling, b – medium cooling rates;
1 – surface temperature, 2 – core temperature, 3 – difference of the
surface temperature and the core [4]

zwłaszcza gdy nagrzewanie nie było równomierne. Natomiast przy chłodzeniu, gdy granica plastyczności materiału zwiększa się, mogą powstać w nim znaczne naprężenia, nawet po zupełnym wyrównaniu temperatury.
Pomiary naprężeń nastręczają sporo problemów.
Badania te wymagają stosowania specjalnych próbek
i są pracochłonne. Opracowano wiele doświadczalnych metod ich pomiaru, chociaż w zasadzie nie mierzy się wartości naprężeń, a jedynie efekt ich działania
(odkształcenie, zmiany parametrów sieci krystalicznej,
zmiany właściwości fizycznych materiału) i na podstawie tych pomiarów określa wartość naprężeń.
Negatywne skutki występujących naprężeń mogą
być minimalizowane przy użyciu komputerowej analizy
wytrzymałościowej z zastosowaniem metody elementów skończonych [5].

Metody numeryczne pomiaru naprężeń
Metody numeryczne są metodami przybliżonymi wykorzystującymi pewne algorytmy obliczeniowe pozwalające na rozwiązywanie zagadnień fizyki matematycznej – w tym problemu przewodnictwa cieplnego. Głównym założeniem metod numerycznych jest stworzenie
dyskretnego modelu matematycznego rozpatrywanego
układu, który w sposób przybliżony będzie odzwierciedlał geometrię i właściwości fizyczne ciała materialnego.
Istotą metody elementów skończonych jest podział
rozpatrywanego, ciągłego obszaru na skończoną ilość
dyskretnych podobszarów zwanych elementami. Elementy tworzą całość, łącząc się w punktach – węzłach
znajdujących się na ich powierzchni [6].
Na rynku jest coraz więcej programów komputerowych, służących do obliczania i przewidywania odkształceń. Większość programów ma wbudowany
moduł, który umożliwia dzielenie modelu na elementy skończone, np.: Abaqus, LS-Dyna, Catia v5, Ansys,
I-Deas, Adina, Msc/Patran. Dzięki tym oprogramowaniom możliwa jest analiza kompletnych projektów pod
względem termicznym, wytrzymałościowym czy konstrukcyjnym. Można wtedy poszukać optymalnego rozwiązania i zminimalizować naprężenia i odkształcenia,
pomimo że stosowanie metod numerycznych jest bardzo czasochłonne i wymaga bardzo dobrego zaznajomienia się z oprogramowaniem.
Podstawową zaletą MES jest możliwość symulacji
procesu dla elementu o skomplikowanych kształtach
i uzyskanie wyników, dla których niemożliwe lub bardzo utrudnione jest wykonanie obliczeń analitycznych.
Dany problem może być modelowany w pamięci komputera, bez potrzeby budowania prototypu, co znacznie ułatwia i przyspiesza proces projektowania. Dyskretyzacja obszaru na dużą ilość elementów skończonych daje zwykle dokładniejsze wyniki obliczeń kosztem większego zapotrzebowania na moc obliczeniową
komputera (dla bardzo skomplikowanych układów rozwiązanie danego problemu może wynosić od kilku sekund do kilku dni, a nawet i dłużej).
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Głównymi źródłami generującymi błędy metody MES
są nieznajomość lub pominięcie istotnych właściwości
i modeli materiałowych, niewłaściwie dobrana metoda
poszukiwania rozwiązania czy zbyt duże uproszczenia
dotyczące rzeczywistych zjawisk fizycznych [7].
W przeszłości metody modelowania, analizy czy symulacji opierały się na połączeniu wiedzy teoretycznej
i eksperymentalnej. Obecnie wraz z rozwojem metod
numerycznych i komputerów projektowanie staje się
coraz łatwiejsze. Wspomaganie numeryczne projektowania przy użyciu programów komputerowych daje
więc znaczne korzyści i powoduje, że programy te są
ciągle doskonalone i rozwijane.

Metody doświadczalne
pomiaru naprężeń
Z praktycznego punktu widzenia na uwagę zasługują nieniszczące metody pomiaru naprężeń. W tej grupie
badań ważne miejsce zajmuje metoda rentgenowska,
w której wykorzystuje się różną intensywność przenikania promieniowania rentgenowskiego przez materiały o zróżnicowanej gęstości, umożliwiając przez to pomiar zmiany wartości parametrów sieci krystalicznej [8].
Z krzywych fotometrycznych lub dyfraktograficznych,
przy różnych kątach padania wiązki pierwotnej na badaną próbkę, lub porównawczo dla materiału naprężonego i nienaprężonego, można obliczyć wartość naprężeń pierwszego, drugiego i trzeciego rodzaju.
Jedną z prostszych i skuteczniejszych metod wyznaczenia naprężeń jest zastosowanie tensometrii
oporowej [10]. Tensometria zajmuje się badaniem odkształceń w ciałach stałych. Zasada pomiaru za pomocą tensometrów polega na pomiarze bardzo małych zmian oporności, spowodowanych niewielkimi odkształceniami drutu oporowego. W tym celu wykorzystuje się mostek Wheatstone’a. Pomiar odkształceń liniowych polega na doborze bazy pomiarowej o długości l. Za pomocą tensometru dokonuje się pomiaru całkowitego wydłużenia Δl, jakie wystąpiło po przyłożeniu obciążenia zewnętrznego. Odpowiada ono wartości teoretycznej tylko w przypadku jednorodnego stanu odkształcenia. W pozostałych przypadkach stanowi wartość odkształcenia uśrednioną na długości bazy.
Tak więc im mniejsza jest długość l, a stan odkształcenia bardziej zbliżony do jednorodnego, tym wartość εśr
jest bliższa rzeczywistej wartości odkształcenia ε w danym miejscu ciała.
Ze względu na zasadę dokonywania pomiaru rozróżnia się różne tensometry. O doborze odpowiedniego tensometru decydują warunki i wymagania pomiaru związane z materiałem, kształtem elementu konstrukcyjnego, rodzajem obciążenia oraz temperaturą.
Długość tensometru powinna być jak najmniejsza, ponieważ podczas pomiaru dąży się do uzyskania wartości składowych naprężeń lub odkształceń, które są
wielkościami określonymi w punkcie, natomiast dzięki tensometrowi uzyskuje się wartość uśrednioną na
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określonej długości. Długość bazy pomiarowej tensometru może dochodzić do 0,1 mm, charakteryzując się
przy tym dużą czułością i dokładnością.
Informacja uzyskana z pojedynczego tensometru
pomiarowego, w przypadku nieznajomości kierunków
głównych, nie wystarcza nawet do zbadania jednoosiowego stanu naprężenia. W związku z tym w praktyce
stosuje się układy tensometrów naklejonych w tym samym miejscu lub bardzo blisko siebie, zwane rozetami
tensometrycznymi.
Tensometry oporowe nie są wrażliwe na drgania
i wstrząsy, a za ich pomocą można dokonywać pomiarów w temperaturach nawet powyżej 1000ºC [8].
Inną metodą wykorzystującą tensometry jest tensometryczna metoda otworowa (metoda Mathara), która
służy do pomiaru naprężeń w pobliżu powierzchni materiału izotropowego liniowo sprężystego [10]. Polega
ona na pomiarze tensometrycznym odkształceń wokół
wywierconego otworu w materiale i obliczeniu wielkości naprężeń na podstawie zmian odkształceń. Metoda
ta może być stosowana wówczas, gdy naprężenia nie
zmieniają się znacznie wraz z głębokością i nie przekraczają połowy wartości granicy plastyczności. Jest
ona często opisywana jako „metoda półniszcząca”, ponieważ zniszczenia, jakie za sobą niesie, są lokalne
i w wielu przypadkach nie wpływają znacząco na użyteczność badanego przedmiotu. Elementem pomiarowym w metodzie otworowej jest rozeta tensometryczna.
W geometrycznym środku rozety tensometrycznej nawiercony zostaje otwór o głębokości ok. 0,4 średnicy D
rozety. Naprężenia własne w obszarze otaczającym wywiercony otwór ulegają relaksacji. Na rysunku 2 pokazano schemat naprężeń własnych i relaksację odkształceń
podczas wiercenia otworu w materiale [10].
Zmiany odkształceń ε1, ε2, oraz ε3 są mierzone
przez trzy odpowiednio ponumerowane, promieniowo
ustawione tensometry. Zmierzenie tych odkształceń
dostarcza wystarczająco dużo informacji, aby obliczyć
naprężenia główne σmax i σmin oraz ich kierunek.

Rys. 2. Schemat naprężeń własnych i ich relaksacji [10]: α – kąt mierzony przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara od σmax w kierunku ε1, D – średnica rozety tensometrycznej, D0 – średnica wierconego otworu, σmax – naprężenia maksymalne, σmin – naprężenia minimalne
Fig. 2. Diagram of residual stresses and their relaxation [10]: a – the
angle measured counter-clockwise direction from σmax to ε1, D – diameter of the strain rosette, D0 – diameter drill hole, σmax – maximum
stress, σmin – minimum stress

Próby lutowania stalowych
Pomiary strzałki ugięcia połączeń
korpusów z płytkami węglikowymi lutowanych
Przeprowadzono próby lutowania twardego stalowych płytek z płytkami z węglików spiekanych, o zróżnicowanym stosunku ich grubości i o różnej całkowitej powierzchni łączenia S (rys. 3). Do lutowania przeznaczono płytki węglikowe gatunku H10S o składzie
(w % wag.): 91% WC, 4,5% (TiC+TaC+NbC), 4,5%
Co według normy PN-88/H-89500. Korpusy wykonano ze stali stopowej do ulepszania cieplnego 41Cr4,
której skład chemiczny przedstawiono w tablicy I. Do
prób lutowania użyto srebrnego lutu przekładkowego
L-Ag49/Cu o grubości taśmy 0,3 mm. Skład chemiczny
i temperaturę topnienia lutu zamieszczono w tablicy II.
Środkowa warstwa miedzi o grubości 0,2 mm spełnia tu funkcję kompensatora naprężeń, nie ulegając
stopieniu podczas lutowania. Próby lutowania przeprowadzono dla dwóch przypadków: przy niekorzystnym
stosunku grubości korpusu stalowego do płytki węglikowej 1:1 oraz korzystnym, gdy stosunek ten wynosił 3:1. Do nagrzewania materiałów lutowanych użyto
płomienia acetylenowo-tlenowego. Po powolnym ostudzeniu złączy, w osłonie wykonanej z nagrzanych cegieł ceramicznych, i oczyszczeniu złączy okazało się,
że płytki węglikowe nie uległy pęknięciom. Wszystkie
połączenia lutowane uległy natomiast odkształceniom.

Rozkład naprężeń występujących w złączu lutowanym zależy istotnie od stosunku grubości lutowanych elementów. W przypadku, gdy konstruktor ma
wpływ na kształt i wielkość narzędzia, powinien wziąć
pod uwagę stosunek grubości korpusu stalowego hs
do grubości kształtki węglikowej hw. Korzystny rozkład naprężeń w złączu lutowanym otrzymuje się przy
stosunku grubości m = hs/hw przynajmniej 3:1 i więcej (rys. 4) [5]. Nie występują wtedy niekorzystne naprężenia rozciągające w węglikach spiekanych podczas skurczu złącza lutowanego, które bardzo często
są przyczyną ich pęknięć.

Rys. 4. Rozkład naprężeń dla różnych proporcji grubości płytki węglikowej hw i korpusu stalowego hs
Fig. 4. Stress distribution for different ratios of thickness for hw – carbide inserts and hs – steel body

Rys. 3. Geometria płytek węglikowych lutowanych z korpusem stalowym
Fig. 3. The geometry of carbide inserts brazed with the steel body
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Tablica I. Skład chemiczny stali 41Cr4 według PN-EN 10083-3:2006
(w % wag.)
Table I. Chemical composition of steel 41Cr4 according to
PN-EN 10083-3:2006 ( in %)

Tablica II. Skład chemiczny i temperatura topnienia lutu srebrnego
L-Ag49/Cu stosowanego w próbach lutowania
Table II. Chemical composition and melting point of silver filler metal
L-Ag49/Cu used in brazing attempts
Skrótowe
oznaczenie
lutu
L-Ag49/Cu

Oznaczenie lutu
wg PN EN ISO
3677

Skład chemiczny, % wag.

Ag Cu Zn Ni Mn
B-Ag49CuZnMnNi49 27,5 20,5 0,5 2,5
670-690

Temperatura topnienia, °C
670-690

Rys. 5. Projektor pomiarowy firmy Baty International Model R14
Fig. 5. Profile projektor Baty International Model R14
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W przeprowadzonych próbach lutowania największa strzałka ugięcia f wystąpiła w połowie długości złącza. Jej wartości zmierzono na projektorze pomiarowym firmy Baty International Model R14 wyposażonym w żeliwny stół z systemem szybkiego i dokładnego przesuwu oraz w pionowy ekran z krzyżem pajęczym umożliwiający za pomocą światła odbitego odczyt wartości z dokładnością 0,005 mm (rys. 5).
Strzałka ugięcia, zmierzona wg schematu przedstawionego na rysunku 6 wynosiła:
– 1,4 mm dla próbki z płytkami węglikowymi o wymiarach 39 x 28,5 x 4 mm przy stosunku grubości 1:1
oraz 1,15 mm dla stosunku grubości 3:1,
– 1,4 mm dla próbki z płytkami węglikowymi o wymiarach 36 x 5 x 4 mm przy stosunku 1:1 oraz 0,44 mm
dla stosunku 3:1.
Często przeprowadza się obróbkę mechaniczną
połączeń lutowanych z płytkami węglików spiekanych.
W wyniku takiej operacji może nastąpić zmiana poziomu naprężeń i odkształceń. W wykonanych połączeniach lutowanych z elementami o proporcji hs/hw = 3:1
usunięto przez frezowanie warstwę stali do proporcji
hs/hw=1:1 i zmierzono strzałkę ugięcia według rysunku
6. Jej wartości podano i porównano na rysunku 7.
Wyniki pomiarów wskazują, że również po usunięciu warstw korpusu stalowego połączenia ulegają odkształceniom w wyniku relaksacji naprężeń. Oczywiście są one dużo mniejsze od odkształceń w stanie wyjściowym, przy korzystnej proporcji elementów

lutowanych 3:1. Na wielkość strzałki ugięcia ma wpływ
również wielkość powierzchni lutowanych materiałów.
Przeprowadzone pomiary pokazały, że im większa powierzchnia lutowania węglików spiekanych ze stalą,
tym odkształcenia są większe.

Rys. 6. Schemat pomiaru strzałki ugięcia połączenia lutowanego
Fig. 6. Diagram of deflection in brazing joint

Rys. 7. Wartości zmierzonych odkształceń przed i po usunięciu kolejnych warstw korpusu stalowego z połączeń lutowanych
Fig. 7. The values of strain measured before and after removal the
steel surfaces

Podsumowanie
Złącza lutowane węglików spiekanych ze stalą
są połączeniami o złożonym stanie naprężeń. Powstają one podczas studzenia złącza do temperatury otoczenia, a główną przyczyną ich pojawienia się
są różne właściwości fizyczne łączonych materiałów. Przez odpowiedni dobór geometrii połączenia,

rodzaju spoiwa czy szerokości szczeliny lutowniczej
dąży się do ich zredukowania. Przeprowadzone próby lutowania dowiodły, że w wyniku zwiększenia stosunku grubości płytki stalowej do węglikowej zmniejszyła się strzałka ugięcia połączenia, co świadczy o
mniejszym stanie naprężeń występujących w złączu.
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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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