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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

HAMPL, V. Optimalizace MIG-pájení při výrobě automobilových dílů. Ostrava: katedra

mechanické technologie, Fakulta strojní VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2009, 61 s,

Bakalářská práce, vedoucí: Ing. Petr Mohyla, Ph.D.

Bakalářská práce se zabývá optimalizací technologie MIG-pájení při výrobě

automobilových dílů. V úvodu práce jsou popsány některé metody tvorby

nerozebíratelného spoje a jejich rozdíly se zaměřením na MIG-pájení. Dále je popsána

antikorozní ochrana použitých materiálů a vhodné destruktivní a nedestruktivní zkoušky.

V experimentální části práce bylo zhotoveno několik vzorků s použitím 2 druhů pájek.

Tyto vzorky byly podrobeny destruktivnímu zkoušení. Na základě výsledků zkoušek, byla

navržena příslušná opatření. Závěr práce obsahuje návrh optimalizace technologie MIG-

pájení jak po stránce ekonomické, tak po stránce jakosti.

ANNOTATION OF BACHELOR WORK

HAMPL, V. Optimalizatiion of MIG Soldering for Automotive Production Ostrava:

Department of mechanical technology, Faculty of Mechanical Engineering VŠB –

Technical University of Ostrava, 2009, 61 p, Bachelor work, supervisor: Ing. Petr Mohyla,

Ph.D.

The bachelor work deals with Optimalizatiion of MIG Soldering for Automotive

Production. The introchuctions concerns with some methods of producing non-rewirable

bonds and the diferences aimed at MIG Soldering. Next part describes anticorrosive

protection of used materials and adequate destructive and non-destructine testing.

The experiment part of the work several samples were made with the use of two kinds of

soldem. These samples went through destructine testing. On the base of the test results,

appropriate measures were suggested. The conclusion of the work contains proposal of

optimalization of MIG soldering technology with respect to both economical and quality

views.
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SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK, VELIČIN A

JEDNOTEK
A1 teplota překrystalizace [˚C]
A3 teplota překrystalizace [˚C]
CMT Cold Metal Transfer
DC+ stejnosměrný proud s elektrodou na kladném pólu
HB tvrdost podle Brinella
I intenzita svařovacího proudu [A]
KTL katoforéza
MAG Metal Aktiv Gas
MIG Metal Inert Gas
PA poloha svařování vodorovná shora
PB poloha svařování vodorovná shora
PF poloha svařování svislá zdola nahoru
PG poloha svařování svislá shora dolů
Q tepelný příkon [J]
Q teplo vnesené do pájeného spoje [J·mm⁻¹]
Rm pevnost v tahu [MPa]
Rp0,2 smluvní mez kluzu v tahu [MPa]
TOO tepelně ovlivněná oblast
TPS Transpulssynergic
TTAV teplota tavení [˚C]
U napětí při svařování [V]
VW Volkswagen AG
WIG Wolfram Inert Gas
Z žárové zinkování
ZE elektrolytické zinkování
a tloušťka zkušební tyče [mm]
b šířka zkušební délky tyče [mm]
b1 šířka hlavy upínacího konce [mm]
k koeficient tepelné účinnosti
lc zkoušená délka [mm]
lo počáteční měřená délka [mm]
ls největší šířka svaru po opracování [mm]
lt celková délka zkoušené tyče [mm]
v rychlost pájení [mm·s⁻¹]
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ÚVOD

S výrobky z oceli nebo jejich slitin se dnes setkáváme na každém kroku a snad při

každé činnosti, ať už se jedná o odlitky, výtažky, výkovky či svařence různých tvarů a

velikostí. Existuje však průmyslové odvětví, ve kterém jsou použity snad všechny druhy

polotovarů, a to je automobilový průmysl. Jednou z firem pracující v tomto oboru je Klein

& Blažek spol. s r.o. Firma sídlí ve Štítech a zabývá se výrobou podsestav pro

automobilové karoserie. Stěžejní technologie firmy jsou: lisování, svařování, obrábění,

tepelné zpracování a montáž.

Karoserie automobilu je složena ze samostatných výlisků, které jsou antikorozně upraveny

(např. zinkováním) a mohou být vzájemně spojeny technologií:

-svařování obloukem

-odporového svařování

-nýtování

-lepení

-pájení.

Kromě nerozebíratelných spojů se zde vyskytují i spoje rozebíratelné (např. šroubené).

Stále se hledají nové technologie a výrobní postupy tak, aby výrobky měly co

nejvyšší kvalitu a co nejnižší cenu. Vzhledem k neustále se zvyšujícím požadavkům na

antikorozní odolnost karoserie se zavedly v poslední době metody spojování dílů, jejichž

aplikací vzniknou dostatečně pevné spoje, aniž by se ovlivnila antikorozní odolnost

spojené oblasti.

Mezi nejvýznamnější z těchto metod bezesporu patří: lepení, nýtování a pájení.

Zásadním problémem, který se na kompletní karoserii řeší, je vliv spojů

jednotlivých dílů na antikorozní odolnost celkové karoserie.

Mým úkolem v rámci bakalářské práce je zoptimalizovat proces MIG pájení na

dvou konstrukčních podsestavách – Výztuze střechy a Konzole upevňovací (viz. příloha č.I

a č.II)
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1. PÁJENÍ

Pájení je metalurgický proces, kterým vzniká nerozebíratelný spoj. Kovy stejného

nebo rozdílného chemického složení se spojí pomocí roztavené slitiny – pájky. Mezi

atomy pájky a základního materiálu vznikají podmínky ke vzniku adhezních a kohezních

sil [3]. Pájené plochy nejsou natavené (jako u svařování), ale pouze smáčené roztavenou

pájkou. Pro vznik pájeného spoje je z pravidla zapotřebí základního materiálu, pájky a

tavidla [3]. Pájka proniká do základního materiálu a většinou nastává i difuze a rozpouštění

stykové plochy základního materiálu v roztavené pájce (obr. 1.1). Záleží i na vzájemné

rozpustnosti základního materiálu a pájky v tuhém stavu a také na smáčivosti pájky (obr.

1.2) [3]. U pájení je menší tepelně ovlivněná oblast než u svařování. Teplota tání pájky je

vždy nižší než teplota tání základního materiálu. Pevnost spoje je dána pevností

mezivrstvy (pájený kov-pájka-pájený kov). Platí zde pravidlo, že čím tenčí je

mezivrstva, tím větší je pevnost a naopak. [1]

Výhody pájení:

 Vysoká produktivita (hromadná výroba)

 Vysoká rozměrová přesnost [3]

Obr. 1.1 Princip pájení [1]



Bakalářská práce

VŠB-TU Ostrava 2009 Stránka 9

Mohou nastat 2 případy působení jednotlivých druhů sil:

 Dokonalá smáčivost (kohezní síly < adhezní síly)

 Nesmáčenlivost (kohezní síly > adhezní síly)

1.1 Volba vhodné pájky

Pájka musí mít dobrou stékavost, vzlínavost, smáčivost, vyhovující mechanické

vlastnosti a malý rozdíl elektrického potenciálu vůči základnímu materiálu. Neméně

důležitou roli při volbě pájky hraje i její cena. [1]

Podmínka:      materiáluzákladTpájkyTtavidlaT TAVTAVTAV . [3]

Obr. 1.2 Vysvětlení poměrů mezi povrchovými napětími na rozhraní tří prostředí [3]
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1.2 Rozdělení pájení dle teploty tání pájky

Měkké pájení

Používají se na spoje malé pevnosti v tahu (20 až 80 MPa) a ve střihu (do 40 MPa).

Jsou cínové a zvláštní. Pájka má teplotu pod 460˚C [1]

Tvrdé pájení

Používá se zejména tam, kde je spoj namáhán na tah (až 500 MPa). Pájí se hliník a

jeho slitiny, nebo ocel s jinými kovy. Pájky jsou na bázi slitin, mědi, hliníku, stříbra a

dodávají se ve formě housek nebo drátů. K ohřevu se nejčastěji používá

kyslíkoacetylenový plamen, seřízený na teplotu pájení. Pájka má teplotu nad 460˚C. [1]

Vysokoteplotní pájení

Jedná se o tvrdé pájení bez tavidla pájkou v ochranné atmosféře nebo ve vakuu. Její

teplota je nad 950˚C. [1]

1.3 Tavidla

Tavidla jsou kapalné nebo tuhé chemické látky, odstraňující z pájených ploch

nečistoty a oxidy. Zabraňují jejich možné oxidaci. Pro největší možnou účinnost se musí

tavit při teplotě o 200 až 300˚C nižší, než je teplota pájení. [1]

Pro měkké pájení

Používáme vodní roztok chloridu zinečnatého nebo amoniaková sůl. Zbytky tavidla

se kvůli možné korozi odstraní oplachem (voda). [1]

Pro tvrdé pájení

Pro pájení oceli a mědi se používá zrnitá směs boraxu a kyseliny borité.

Pro pájení mosazi čistý borax nebo jeho směs s chloridem a uhličitanem sodným. Zbytky

tavidla lze odstranit vodou nebo mořením v roztoku kyseliny chlorovodíkové a neutralizací

čpavkovou vodou. [1]
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1.4 Zvláštní způsoby pájení

Reakční pájení

Pájka, ve formě solí, se při ohřátí rozkládá na pájeném kovu a dodává mu pájecí

kovy (Zn, Sn). Při pájení se uvolňují plyny, které rozrušují na pájeném místě oxidický

povlak. Používá se k pájení lehkých kovů. [1]

Kapilární pájení

Tento zvláštní druh tvrdého pájení využívá kapilární vzlínavost pájky. Tekutá pájka

vniká do mezer mezi spojovaný materiál a také difuzí i do materiálu. K ohřevu součásti se

používají solné lázně nebo elektrické pece s ochrannou atmosférou (vodík, čpavek).

Ochranná atmosféra zamezí oxidaci povrchu součásti. Před pájením se části pevně spojí

(nalisováním), přiloží se pájka a v peci probíhá pájení. Tato metoda dosahuje velmi

dobrých výsledků a používá se pro příslušenství v automobilovém průmyslu. [1]

MIG pájení

Jedná se o kombinaci procesu pájení a MIG svařování v ochranné atmosféře. (viz.

Kapitola 4.)
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2. SVAŘOVÁNÍ

Kapitola Svařování je zde uvedena pro porovnání rozdílů mezi svařováním a pájením.

Svařením dvou nebo více strojních součástí vznikne nerozebíratelný spoj. Můžeme

svařovat i celé konstrukce ze součástí jednoduchých tvarů. Výhodou této metody spojování

materiálů je trvanlivost, velká pevnost a těsnost, zvýšení produktivity práce, menší

spotřeba materiálu a zjednodušení konstrukce. Mezi nevýhody lze zařadit nerozebíratelnost

spoje, potřeba kvalifikovaných dělníků, změna struktury i mechanických vlastností

svarového spoje, vznik vnitřních pnutí a deformací, větší tepelně ovlivněná oblast (než

např. u pájení), případně i vznik vnitřních vad. Svařování se používá téměř v každém

výrobním oboru, jak pří konstrukci tak při opravách strojů. Svařenými součástmi je

výhodné nahradit odlitky nebo výkovky větších rozměrů nebo složitých tvarů (jsou až o

50% lehčí). Pevnost konstrukce je dána pevností svaru. [1]

2.1 Teorie vzniku svarového spoje

Atomy kovů v krystalické mřížce jsou uloženy v rovnovážné poloze. Platí pro ně, že

výslednice přitažlivých a odpudivých sil působící na atomy je rovna nule. A zároveň

celková potenciální energie soustavy je minimální. [2]

Vzdálenost atomů v rovnovážné poloze je charakterizována tzv. parametrem

mřížky. Nerozebíratelný svarový spoj tedy vznikne, přiblíží-li se čisté spojované povrchy

na vzdálenost, která odpovídá parametru mřížky (0,286 nm). [2]
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V současné době není možné dosáhnout takové přesnosti, aby odpovídala vzdálenosti

parametru mřížky. Ke spojení by došlo jen na několika místech spoje a pevnost by ani

zdaleka nedosahovala pevnosti svarového spoje. Kontaktu celých spojovaných ploch

dosáhneme pouze tehdy, pokud spojovaným povrchům dodáme aktivační energii. To je

možné provést těmito způsoby:

 Termická aktivace (zvýšení teploty v místě spoje)

 Mechanická aktivace (pružné nebo plastické deformace)

 Radiační aktivace (elektronové nebo iontové záření) [2]

Svarový kov

Svarový kov vznikne tavením přídavného a základního materiálu. Podíl nataveného

základního materiálu ve svarovém kovu se nazývá promísení. Hlavním parametrem, který

ovlivňuje velikost a tvar svarové lázně (její objem) je tepelný příkon Q. Šířku a hloubku

svarové lázně nejvýrazněji ovlivňuje intenzita svarového proudu (hloubka) a svařovací

napětí (šířka). Na tvar svaru má vliv i rychlost svařování (obr. 2.2). [2]

[2]Obr. 2.2
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Tepelně ovlivněná oblast (TOO)

Oblast svarového spoje, ve které dochází ke změnám mikrostruktury v důsledku

působení tepla při svařování (obr. 2.3). Šířka TOO je závislá na druhu svařování a hlavně

na svařovacích parametrech. U pájení je šířka TOO znatelně menší. [2]

 Pásmo částečného natavení – přechod z TOO do svarového kovu. Je nazývána také

jako hranice ztavení

 Pásmo přehřátí – teploty nad A3, překročení teploty intenzivního růstu primárních zrn

 Pásmo normalizace – definované teplotou A3 a teplotou přehřátí s úplnou transformací
 

 Pásmo částečné rekrystalizace – mezi teplotami A1 a A3 s neúplnou polymorfní

přeměnou [2]

Obr. 2.3 Vliv teplotním účinku svařován na strukturu svarového spoje [2]
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2.2 Svařování elektrickým obloukem v ochranném plynu

Tato metoda je založena na stejném principu jako svařování elektrickým obloukem

ale v tomto případě je okolí oblouku a nataveného kovu chráněno umělou atmosférou,

vytvořenou vhodným ochranným plynem. Podle použité elektrody a ochranného plynu lze

rozlišit různé druhy svařování.

MIG – Metal Inert Gas (svařování tavnou kovovou elektrodou v inertním plynu) Při

pájení MIG se používá stejné zařízení. Rozdíl je pouze v použití jiného drátu (pájky) a v

nastavení zdroje pro svařování (pájení).

MAG – Metal Aktiv Gas (svařování tavnou kovovou elektrodou v aktivním plynu)

WIG – Wolfram Inert Gas (svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu)

Používají se i různé modifikace těchto metod. [1]

2.3 Ochranné plyny

Zvolit vhodný ochranný plyn je velmi důležité jak z ekonomického tak

z technologického hlediska. Na vhodné volbě závisí zejména hloubka závaru, povrch

svaru, rozstřik svarového kovu, šířka svaru, mechanické vlastnosti a metalurgická struktura

svaru apod. Jako ochranný plyn se používá argon, kyslík, oxid uhličitý, helium a jejich

směsi. [1]

Argon je dobře ionizovatelný, podporuje klidný a stabilní oblouk. Vytváří široký závar i

svar.

Kyslík je bezbarvý a bez zápachu, nehořlavý, hoření však podporuje, nejedovatý. Používá

se jako přídavný plyn a podporuje vznik široké, mírně převýšené svarové housenky.

Pomáhá k malému rozstřiku svarového kovu, zvyšuje svařovací teplotu.

Oxid uhličitý je aktivní plyn bez barvy a bez zápachu. Dává pravidelný a hluboký závar,

úzkou a převýšenou svarovou housenku. Používá se při svařování nelegovaných ocelí.

Helium je to netečný (inertní) plyn, velmi drahý. Čistý se používá jen při svařování

metodou MIG, kde je třeba vysoké energie. Protože je lehčí, než vzduch bývá svařování ve

vodorovné poloze komplikovanější. [1]
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3. ANTIKOROZNÍ OCHRANA

Díly pro automobilový průmysl jsou běžně vyrobeny z pozinkovaných plechů. V této

kapitole je popsán vliv pájení na antikorozní ochranu spájeného dílu.

Ocel jako konstrukční materiál má velkou pevnost i houževnatost, dá se dobře tvářet i

svařovat. Nevýhodou oceli je však to, že koroduje. Tento nedostatek se snažíme odstranit

vhodnou úpravou povrchu. Vedle organických barevných nátěrů se používají zejména

kovové povlaky. [5]

Na kovové povlaky klademe následující požadavky:

 Malá rychlost jejich vlastní koroze

 Napadení základního materiálu na místech, kde došlo k poškození povlaku, by

mělo být působením chemických nebo elektrochemických procesů omezeno nebo

potlačeno.

Oba tyto požadavky ve velké míře splňuje zinek. Zinkování je nejčastěji používanou

protikorozní ochranou, používající se hlavně na pozinkování plechů v automobilovém

průmyslu. Tato základní antikorozní ochrana je následně znásobena po kompletaci

karoserie dalšími vrstvami speciálních barev a laků (KTL-kataforéza). [5]
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3.1 Ochranné působení zinku

Tvorba krycích vrstev

Zinek je nestálý kov, který se na vzduchu rychle pokrývá slabou vrstvou oxidu.

Tato vrstva kysličníku zinku se působením atmosféry, ještě dále mění a vykazuje

antikorozní účinky. [5]

Katodický ochranný účinek

Tento proces využívá elektrolýzy ve vodivé kapalině (elektrolytu). Dochází

k pohybu iontů z méně ušlechtilého kovu na ušlechtilý. V případě kombinace železo-zinek

je méně ušlechtilým kovem zinek. Zinek se tedy rozpouští, ale železo ne. [5]

3.2 Vlastnosti zinku

Zinek se taví při teplotě přibližně 420˚C a vypařuje se při teplotě 906˚C.

U svařování (teplota oblouku je 3000-4000˚C) dochází k vypařování zinku. Působením

zinkových par dochází ke značné turbulenci ochranné atmosféry, zvyšuje se rozstřik a

dalším důsledkem může být pórovitost svaru. Zinkové páry jsou zdraví škodlivé, proto je

odsávání par naprostou nezbytností! Pájení je z hlediska vypařování zinku mnohem

šetrnější, ale odsávání par je nutné i tak. [5]
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3.3 Pracovní postupy používané při zinkování

 Zinkování ponorem

 Elektrolytické zinkování jemných plechů (ZE)

 Žárové zinkování jemných plechů (Z) [6]

Zinkování ponorem

Jednotlivé díly jsou ponořeny do zinkovací lázně. Síla zinkové vrstvy je závislá na

době ponoru, teplotě lázně a složení oceli. Zinkování ponorem se obvykle provádí až po

svařování. [5]

Elektrolytické zinkování jemných plechů

Používá se hlavně v automobilovém průmyslu. U této metody se plech protahuje

sulfátovým elektrolytem, kde plech se chová jako katoda a měděné bloky jsou anodou. Síla

vrstvy zinku záleží na intenzitě proudu a rychlosti protahovaného plechu. [5]

Žárové zinkování jemných plechů

Plech je protahován horkou zinkovou lázní o teplotě přibližně 500˚C a stíracími

tryskami je zinek odfukován na požadovanou sílu. Zinkování je možné pouze oboustranně.

[5]
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3.4 Rozdělení zinkových povlaků

Síla zinkového povlaku se u zinkových plechů a pásů udává v mikronech (µm) pro

každou stranu plechu. Je dodržena mezinárodní konvence, že dané číselné značení povlaku

odpovídá jeho hmotnosti v 2/ mg [6] (např. ZE 10/10 odpovídá hmotnosti povlaku

10 2/ mg na jedné i druhé straně plechu). Plechy jsou dodávány v různých povlakových

třídách.

 Jemný povlak ZE 10/10

Zaručuje spolu s dalším vhodným povlakem ochranu v některých speciálních

případech

 Normální povlak ZE 25/25

Zaručuje spolu s dalším vhodným povlakem dobrou korozní ochranu.

 Zesílený povlak ZE 50/50, ZE 75/75

Zaručuje spolu s dalším vhodným povlakem dobrou korozní ochranu a oproti

jemnému a normálnímu povlaku zesiluje katodické ochranné působení na střižných

hranách.

Povlaky mohou být i jednostranné (např. ZE 25/0), nebo o rozdílné síle (např. ZE 50/25).

Důležité: Akceptovatelná hranice síly zinkové vrstvy s ohledem na svařitelnost plechů je

kolem 20µm. Značnou roli zde hraje svářecí poloha a typ svaru. [5]

3.5 Příprava pájeného spoje

Jak bylo již uvedeno, je vznik pórů v pájeném spoji reakcí na vypařování zinku.

V případě přeplátovaného spoje (plechy leží beze spáry přímo na sobě), mohou zinkové

páry unikat pouze přes tavnou lázeň. Pokud lázeň ztuhne, zůstanou páry uvnitř a ve spoji

se vytvoří póry. Záměrným vytvořením „odplynovací spáry“ je možno tvorbu pórů snížit

případně zcela zamezit. Toto platí i pro jiné typy spojů. U MIG pájení pozinkovaných

plechů je potřeba věnovat větší pozornost přípravy spoje z hlediska vzniku pórů. [5]
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4. MIG PÁJENÍ

MIG pájení patří mezi speciální a méně známé metody. Používá se převážně pro

spojování konstrukčních dílů karoserie a pro překlenutí spár mezi spojovanými díly. Na

první pohled není nijak odlišné od tavného svařování v ochranné atmosféře (např.

svařování metodou MIG). Hlavní rozdíl je, jak už nám napoví samotný název, jedná se o

pájení (viz. Kapitola 1). Teplota v oblouku při MIG pájení je závislá na teplotě tavení

přídavného materiálu, který má nižší teplotu tání než základní materiál. Výsledný pájený

spoj má nižší pevnost než spoj svařený, ale to je snad jediná nevýhoda této metody (pro

náš účel je ale pevnost dostačující). [4]

Hlavní výhodou pájení (oproti svařování) zůstává velmi malá tepelně ovlivněná

oblast a slabý rozstřik, avšak určité množství rozstřiků se může občas objevit. V tom

případě je nutné provést následné očištění, které je časově náročné. Velkou budoucnost má

MIG pájení v kombinaci s CMT metodou (viz. Kapitola 4.6), kde za použití vhodných

parametrů je MIG pájení téměř bez rozstřiku [14]. Díky nižší teplotě při pájení a vhodně

zvolených parametrech nedochází k propálení zinkové vrstvy na pájené součásti. [5]

MIG pájení má však i svoje další specifické vlastnosti. Mezi ně patří přídavný

materiál (pájka), podávaný ve formě drátu přes hubici přímo do místa spoje, volba

ochranného plynu či celková technologie pájení. Porovnáme-li MIG pájení s konvenčními

metodami pájení (např. pájení s tavidlem) vznikají u metody MIG menší šířky smočení,

nepoužívá se tavidlo, případně menší výplň mezer. Tyto vlastnosti zmenšují nosný průřez

a podstatně ovlivňují lomové chování dílů. Proto rozlišujeme v závislosti na poloze lomu:

 Pevnostní pájení (lom vznikne v základním materiálu)

 Spojovací pájení (lom vznikne ve švu, případně v místě přechodu šev/základní

materiál) [4]
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4.1 Oblast použití

MIG pájení lze použít pro plechy válcované za tepla i za studena, pozinkované,

nepovrstvené. S úspěchem lze pájet plechy do tloušťky 2,5 mm a pevností v tahu ≤

530 MPa. [4]

4.2 Přídavný materiál

Použitím přídavného materiálu na bázi mědi se v důsledku nízké teploty tání mědi

(případně jejích slitin), dojde k natavení základního materiálu jen ve velmi malé míře [5].

Pro pájení pozinkovaných dílů metodou MIG lze doporučit přídavný materiál na bázi

mědi:

OK AUTROD 19.30 (dle DIN 1733SG CuSi3Mn1)

Použití: Drát CuSiMn1 obsahující přibližně 3% Si lze použít pro pájení (svařování)

měděných slitin s křemíkem a zinkem. Navařená vrstva výborně odolává povětrnostním

vlivům. Nejčastěji používaný typ drátu pro svařování dílů z pozinkovaných plechů

především v automobilovém průmyslu. Předehřev < 250°C

Průměr drátu: 0.8 nebo 1.0 mm

Svařovací proud: stejnosměrný proud, zapojený na + pól, DC+

Polohy svařování: vodorovná shora (tupý, koutový), vodorovná svislá (koutový),

vodorovná na svislé stěně (tupý), svislá nahoru (tupý, koutový)

Typické chemické složení čistého svarového kovu – Si: < 3,0 %

Typické chemické složení čistého svarového kovu – Mn: 1,0 %

Typické chemické složení čistého svarového kovu – Cu: >97,0 %

Pevnost v tahu (Rm): 300 MPa

Smluvní mez kluzu v tahu (Rp0,2): 160 MPa

Tvrdost dle Brinella (HB): 80 – 100

Cena (cívka 15 kg): 7 299 Kč [12]
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OK AUTROD 19.40 (dle DIN 1733SG CuAl8)

Použití: Drát pro pájení (svařování) hliníkových bronzů stejného typu a pro navařování

feriticko-perlitických ocelí. Svarový kov je odolný proti korozi, částečně i proti mořské

vodě.

Průměr drátu: 1.0, 1.2 nebo 1.6 mm

Svařovací proud: stejnosměrný proud, zapojený na + pól, DC+

Polohy svařování: vodorovná shora (tupý, koutový), vodorovná svislá (koutový),

vodorovná na svislé stěně (tupý), svislá nahoru (tupý, koutový)

Typické chemické složení čistého svarového kovu – Al: 7,9 %

Typické chemické složení čistého svarového kovu – Mn: 0,20 %

Typické chemické složení čistého svarového kovu – Cu: >92,0 %

Pevnost v tahu (Rm): 420 MPa

Smluvní mez kluzu v tahu (Rp0,2): 175 MPa

Tvrdost dle Brinella (HB): 120

Cena (cívka 15 kg): 14 358 Kč [13]

Lze použít i bronzové dráty, které přinesou následující výhody:

 Dobrá obrabitelnost

 Nižší tepelné zatížení

 Nedochází ke korozi pájeného spoje

 Minimální rozstřik

 Snížený opal povlaku [5]

4.3 Ochranný plyn

Obvykle se doporučuje Argon. Pro přídavný materiál CuSi3Mn1 však pokusy ukázaly, že

lze použít i plyny s nízkým obsahem 2O nebo 2CO (asi 2,5 %). Použitím této směsi plynu

docílíme lepší stability oblouku. [5]
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4.4 Technologie pájení

Za předpokladu dostatečně tenké vrstvy zinku (max. 20µm), ovlivňují pájení

pozinkovaných plechů tyto parametry:

 Použitý výkon svářečky

 Vedení hořáku

 Poloha

 Vzdálenost kontaktní trubice [5]

Volba výkonu

U pozinkovaných plechů vede vysoký výkon k velmi snadnému propálení (dojde

k natavení základního materiálu a měď může proniknout na hranice krystalu). Při

snaze snížit tepelné zatížení zvýšením pracovní rychlosti, se značně zvyšuje rozstřik a

vzrůstá pórovitost. Z těchto poznatků vyplývá, že je zapotřebí volit nižší výkon.

Při MIG pájení v pulzním provozu je možno nastavit odkapávání tak, aby

spotřebovaná energie stačila na uvolnění kapky a nedošlo při tom k natavení

základního materiálu. Tímto snížíme vypařování zinku a následně i pórovitost. [5]

Vedení hořáku

Hořák by měl zaujímat vždy lehce tlačenou polohu. Oblouk nebude v tom případě

nasměrovaný přímo na zinkovou vrstvu, ale na tavnou lázeň. [5]

Poloha

Pájení lze provozovat ve všech polohách. Pokud to ale situace dovolí, měli bychom

se, z důvodu velkého tepelného zatížení, vyhýbat práci v poloze PF. Nejlépe se osvědčily

polohy PA, PB a PG (obr. 4.1). [5]
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Vzdálenost kontaktní trubice

Měla by být maximálně 20mm nebo menší. Získáme tím následné výhody:

 Lepší zapalování

 Stabilnější oblouk

 Zlepšení ochrany plynovým zvonem

 Snížený rozstřik

 Rovnoměrnější kresba spoje [5]

Obr. 4.1 Základní polohy svařování a) tupé svary, b) koutové svary  [1]



Bakalářská práce

VŠB-TU Ostrava 2009 Stránka 25

4.5 Zdroj pro pájení MIG

Musí splňovat následující předpoklady (od firmy Fronius):

 Vybavení hořáku jako pro svařování hliníku

 Standardní verze TPS (Transpulssynergic) od sériového čísla 0608181

(obr. 4.2) [5]

Parametry TPS 2700:

Svařovací napětí 3x400 V
Síťové jištění 16 A
Trvalí primární výkon (100%) 4,5 kVA
Účiník 0,99
Účinnost 87%
Rozsah svářecího proudu-plynule 3-270 A
Napětí naprázdno 50 V
Pracovní napětí 14,2-27,5 V
Krytí IP 3
Chlazení AF
Izolační třída B
Rozměry d/š/v  [mm] 655/290/480
Hmotnost 27 kg

Obr. 4.2 Transpulssynergic 2700
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4.6 CMT metoda

Proces CMT představuje revoluci v technologii i konstrukci svařovacích (pájecích)

systémů. Tento proces umožňuje realizovat takové spoje, které dosud platily za téměř

neproveditelné (např. spojení ocele a hliníku). CMT je zkratka anglického označení Cold

Metal Transfer (přenos studeného kovu). [14]

Jedná se v podstatě o proces MIG/MAG, který pracuje - na rozdíl od běžných jiných

procesů - s velmi nízkým přísunem tepla. Tato technika je založená na využití zcela nové

metody uvolňování kapky využívající střídavého dopředného a zpětného pohybu drátu.

Důsledkem je oscilační pohyb s frekvencí až 70 Hz. V případě běžného svařování krátkým

obloukem se drát pohybuje vpřed, až dojde ke zkratu s obrobkem. V tomto okamžiku dojde

také k vzestupu proudu. Tento zvýšený proud způsobí přerušení ("rozprsknutí") zkratu a

opětovné zapálení oblouku. U CMT metody se drát pohybuje směrem k obrobku až do

doby, kdy dojde ke zkratu. Poté se směr pohybu drátu obrátí a drát se začne zatahovat zpět.

Jakmile dojde k přerušení zkratu, směr posuvu se opět obrátí a celý proces začíná znova.

Střídavý pohyb drátu umožňuje použití velmi malých zkratových proudů. Rychlost drátu i

směr jeho pohybu jsou zde určovány dobou vzniku a přerušení zkratu. [14]

Další výhody:

 Velmi malé zkratové proudy

 Kontrolované přerušení zkratu téměř žádný rozstřik

 Perfektní kontrola délky oblouku

 Velká přemostitelnost svarové spáry [14]
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Hlavní použití CMT metody:

 Bezrozstřikové MIG pájení

 Práce s tenkými plechy (hliník, uhlíková a ušlechtilá ocel)

 Spojování ocele a hliníku elektrickým obloukem [14]

4.7 Ochranné pomůcky a bezpečnost při MIG pájení

Ochranné pomůcky a bezpečnost práce jsou úplně stejné jako například pro MIG

svařování. Svařovací kukla, pracovní oděv, rukavice a obuv jsou naprosto nezbytné. Dále

je nutné zajištění odsávání výparů (částečné vypařování zinkových povlaků).



Bakalářská práce

VŠB-TU Ostrava 2009 Stránka 28

5. POSOUZENÍ KVALITY A PEVNOSTI SPOJE

U MIG pájení se používají pro posouzení kvality spoje zkoušky:

 nedestruktivní (vizuální)

 destruktivní (výbrusem, případně tahová zkouška)

Tyto zkoušky doporučuje VW a pro MIG pájení vyžaduje jejich provedení.

Pro posouzení pevnosti se většinou používá jen tahová zkouška.

Pro kontrolu korozivzdornosti, hlavně v automobilovém průmyslu, se většinou používá

solná komora. [4]

5.1 Vizuální zkouška

Jedná se o spolehlivé a velmi levné zhodnocení kvality pájeného spoje. Pájené švy

jsou posuzovány pouhým okem nebo vhodnými optickými pomůckami (např. ruční lupa).

[4]

5.2 Zkouška makrostruktury na příčném řezu

Nazývána v normách VW také jako zkouška výbrusem. Zkušební vzorek se

zpravidla rozřízne v pravém úhlu k podélné ose švu. Broušené plochy musí být připraveny

tak, aby byla dobře viditelná spojená místa v základním materiálu (očištění a naleptání).

Řezy nesmí být, pokud je to technologicky možné, umístěny na začátku a u konce švu

(nejméně 5 mm od začátku i konce švu). [4]
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5.3 Příčná zkouška tahem

Vlastní zkouška tahem a její vyhodnocení se provádí dle normy ČSN EN 10002-1

[10]. Provedení zkoušky předepisuje norma ČSN EN 895 [11]. Tato norma stanovuje

rozměry a opracování zkušebních tyčí. A také jejich způsob odběru ze svarového spoje.

Platí pro všechny kovové materiály svařené metodou tavného svařování. [3]

Zkušební vzorky se odebírají příčně ze svarového spoje většinou bez tepelného

zpracování a to tak, že osa svaru po opracování je umístěna ve středu délky zkušební tyče.

Vzorky musí být odebírány minimálně 5mm od okraje svaru [3]. Důvodem je nižší kvalita

spoje při zažehnutí nebo zhasnutí oblouku. Každá tyč musí být označena, aby bylo možné

po jejím odběru přesně určit místo ve svarovém spoji, ze kterého byl vzorek odebrán [3].

Tvar zkušební tyče používané pro spoje plechů je uveden na obr. 5.1 a jejich předepsané

rozměry v tabulkách 5.2 a 5.3.

Vyhodnocení zkoušky:

Pro snadnější určení polohy lomu je zkušební tyč možno naleptat. Poloha lomu a

všechny vady se uvedou v protokolu o zkoušce. Jeho vzor je v příloze „A“ normy ČSN EN

895 [11]. Naměřené hodnoty meze pevnosti mR svarového spoje se porovnají s hodnotami

požadovanými ve výrobních normách. [3]

Obr. 5.1 Zkušební tyč pro plechy [2]
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Obr. 5.2 Označení a zkratky [2]

Obr. 5.3 Rozměry zkušebních tyčí z plechů a trubek [2]
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6. POSTUP PÁJENÍ

V rámci experimentálního programu byly vybrány pro optimalizaci dva pájené díly
(Výztuha střechy a Konzola upevňovací). Pro kvalitní spájení těchto dílů, byly použity
speciální přípravky (kapitola 6.1).

6.1 Přípravky pro pájení

Výztuha střechy-díl 5L6-817-251-252

Díly jsou upnuty do přípravku pomocí dvou čepů. Ty zároveň slouží pro přesné

ustavení obou dílů. Přípravek je otočný pro usnadnění pájení (lepší přístup do místa spoje,

vyšší produktivita práce).

Postup:

Upnout díl 5L6 817 269/270 a 5L6 817 295 v přípravku a spájet (obr. 6.1).

4x svar koutový 2.5x15

2x svar koutový 2.5x20

Obr. 6.1 Výztuha střechy-díl 5L6-817-251-252
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Konzola upevňovací-díl 5L6-803-357-358

Díly jsou upnuty do přípravku (obr. 6.2). Po spájení prvního svaru je otočná část

přípravku pootočena pomocí elektromotoru do polohy pro druhý spoj. Díl je pootočen tak,

aby bylo možné vždy pájet v poloze PA (vodorovná shora).

Postup:

Upnout díl 5L6 803 427/428 a 5L6 803 999 v přípravku a spájet.

2x svar koutový 1.5x10

6.2 Vzorky pro destruktivní a zkoušky

Pro uskutečnění zkoušek byly spájeny vzorky (viz. příloha č.III – záznamy o pájení),

za použití materiálů (tabulka 6.2). Ty byly následně nařezány na rozměry 20x190mm pro

tahovou zkoušku a 20x40mm pro zkoušku makrostruktury (tabulka 6.3, obr. 6.4 a příloha

č.IV).

Tabulka 6.2

Označení Norma Tloušťka plechu [mm] (Povrchová
úprava)

Pevnost v tahu Rm
[MPa]

HX220BD ČSN EN 10292 1,2 (pozinkovaný) 320-400
HC220P ČSN EN 10268 1,2 (pozinkovaný) 320-400
S355MC ČSN EN 10149-2 2,8 (bez úpravy - tzv. černý) 430-530

DC01C290 ČSN EN 10139 3,0 (bez úpravy - tzv. černý) 290-430
[6], [7], [8], [9]

Obr. 6.2 Konzola upevňovací-díl 5L6-803-357-358
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Tabulka 6.3

Příčná zkouška tahem Zkouška makrostruktury

rozměry vzorku [mm] 20x190 rozměry vzorku
[mm] 20x40

číslo vzorku pájka tloušťky plechů
[mm]

číslo
vzorku pájka

tloušťky
plechů
[mm]

1 CuAl8 1,2 a 3,0 1 CuAl8 1,2 a 2,8
2 CuAl8 1,2 a 3,0 2 CuAl8 1,2 a 2,8
3 CuAl8 1,2 a 2,8 3 CuSi3Mn1 1,2 a 2,8
4 CuAl8 1,2 a 2,8 4 CuSi3Mn1 1,2 a 2,8

5 zk. CuAl8 1,2 a 2,8 5 CuSi3Mn1 2,8 a 1,2
6 zk. CuSi3Mn1 1,2 a 2,8 6 CuSi3Mn1 2,8 a 1,2

7 CuSi3Mn1 1,2 a 2,8 7 CuAl8 2,8 a 1,2
8 CuSi3Mn1 1,2 a 2,8 8 CuAl8 2,8 a 1,2
9 CuSi3Mn1 1,2 a 3,0
10 CuSi3Mn1 1,2 a 3,0

Vysvětlivky:

zk. = zkušební vzorek (jen pro případné nastavení
trhacího stroje)

Vzorky použité pro zkoušky

Obr. 6.4 Vzorky pro destruktivní zkoušky
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6.3 Teplo vnesené do pájeného spoje

Z hodnot uvedených v záznamech o pájení (viz. příloha č.III), lze vypočítat teplo

vnesené do svaru (1). Toto teplo má vliv na vypařování zinkové vrstvy na základním

materiálu a také na TOO. Proto by mělo být co nejmenší (obr. 6.5 a obr. 6.6)
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350

98168,0
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mmKJQ
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v

IU
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k…koeficient tepelné účinnosti
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Obr. 6.5 Vzorky CuSi3Mn1 a CuAl8,
viditelné tepelné ovlivnění, čelní strana

(1) [2]

Obr. 6.6 Vzorky CuSi3Mn1 a CuAl8,
viditelné tepelné ovlivnění, zadní strana
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a) b)

7. DOSAŽENÉ VÝSLEDKY

7.1 Posouzení rozstřiku a opalu

Bylo možné si všimnout, že pájka CuAl8 má lepší smáčivost, menší opal a menší

náchylnost k rozstřiku (obr. 7.1).

Obr. 7.1 Posouzení rozstřiku a opalu při pájení

a) pájka CuSi3Mn1, b)   pájka CuAl8
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7.2 Zkouška makrostruktury na příčném řezu

Pro tuto zkoušku byly použity vzorky 1,4,6,8 o rozměrech 20x40mm (viz. tabulka

6.3).

Postup zkoušky:

1. Ruční broušení – brusný papír hrubosti 120, dále 280 a 400

2. Naleptání – vzorky byly naleptány 10% roztokem kyseliny dusičné ( OHHNO 23  )

3. Vyfocení vzorků v měřítku 1:1 - (obr. 7.2 až 7.5)

4. Vyfocení vzorků v měřítku 10:1 - (obr. 7.6 až 7.9)

Vzorky v měřítku 1:1

Obr. 7.2 Vzorek č. 1
(CuAl8)

Obr. 7.3 Vzorek č. 4
(CuSi3Mn1)

Obr. 7.5 Vzorek č. 8
(CuAl8)

Obr. 7.4 Vzorek č. 6
(CuSi3Mn1)
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Vzorky v měřítku 10:1

Při zvětšení 10:1 je rozeznatelná malá tepelně ovlivněná oblast. Na vzorcích č. 6

a č. 8 se projevila vada ve formě špatně zatečené pájky.

7.3 Příčná zkouška tahem

Pro tuto zkoušku byly použity vzorky 1,2,3,4,7,8,9,10 o rozměrech 20x190mm (viz.

tabulka 6.3). Celkový protokol o zkoušce je v příloze č.V. Tahový diagram je uveden

v příloze č. VI. Pro ilustraci je uveden graf Pevnosti v tahu (graf 7.11) a graf Zatížení na mezi

pevnosti (graf 7.10).

Obr. 7.6 Vzorek č. 1
(CuAl8)

Obr. 7.9 Vzorek č. 8
(CuAl8)

Obr. 7.7 Vzorek č. 4
(CuSi3Mn1)

Obr. 7.8 Vzorek č. 6
(CuSi3Mn1)
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Ve všech případech došlo k přetržení vzorku mimo spoj (obr. 7.12). Naměřené hodnoty

tedy náleží pro základní materiál nikoliv pro pájky. Pevnost základního materiálu se pohybuje

v rozmezí, které udává norma (tabulka 6.2). Obě pájky z hlediska pevnosti vyhovují!

Graf 7.10 Zatížení na mezi pevnosti

Graf 7.11 Pevnost v tahu

Obr. 7.12 Přetržené vzorky
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ZÁVĚR

V bakalářské práci byl řešen problém optimalizace MIG-pájení v automobilovém

průmyslu na dvou různých součástech. Byly porovnávány dva druhy pájek a to CuSi3Mn1

a CuAl8. Zkoušené vzorky simulovaly spoje, které se používají na dílech Výztuhy střechy

a Konzole upevňovací. Při pájení vzorků a následných zkouškách bylo zjištěno několik

rozdílů mezi těmito pájkami.

Pájka CuAl8 má na první pohled lepší smáčivost, menší rozstřik a menší opal

v místě spoje. Na příčné zkoušce tahem obě pájky vyhověly a k přetržení vzorku došlo

v základním materiálu.

Zkouška makrostruktury také neprokázala větší rozdíly mezi pájkami, až na

výraznější tepelně ovlivněnou oblast u CuAl8. Poukázala však na špatně zatečenou pájku u

obou materiálů. Jedná o malou dutinu, která pravděpodobně vznikla vlivem vypařující se

zinkové vrstvy při pájení. Tato vada se vyskytla pouze tam, kde byl pájen „černý“ plech na

plech pozinkovaný. V opačném případě nikoliv.

Všechny tyto technologické vlastnosti mluví pro zvolení pájky CuAl8, ale

nezapomeňme na její cenu. Ta je skoro dvojnásobně vyšší než je cena pájky CuSi3Mn1.

Z ekonomického hlediska je tedy pájka CuAl8 nepřijatelná!

Jako vhodnou optimalizaci z jakostního, ale hlavně z ekonomického hlediska,

doporučuji použití pájky CuSi3Mn1. K odstranění vnitřní vady v místě pájeného spoje,

doporučuji použít větší přítlačnou sílu při pájení, případně odstranění části pozinkované

vrstvy v místě spoje. Tuto možnost bych ovšem volil jako jednu z posledních, z důvodu

narušení korozivzdornosti součásti.
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PŘÍLOHY

Příloha č. I (Výztuha střechy-díl 5L6-817-251-252)

Výkresy:

 Sestava (5L6-817-251-252)

 Díl A (5L6-817-269-270)

 Díl B (5L6-817-925)
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Příloha č. II (Konzola upevňovací-díl 5L6-803-357-358)

Výkresy:

 Sestava (5L6-803-357-358)

 Díl A (5L6-803-427-428)

 Díl B (5L6-803-999)

 Díl C (5L6-803-427-713-714)
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Příloha č. III (Záznam o pájení)

Díl 5L6-817-251-252
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Díl 5L6-803-357-358
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Příloha č. IV (Vzorky)

Díl 5L6-803-357-358

Díl 5L6-817-251-252
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Příloha č. V (Protokol o zkoušce)
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Příloha č. VI (Tahový diagram)

Díl 5L6-803-357-358
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Díl 5L6-817-251-252


