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Reinigen, oppervlaktespanningsmeting, XPS-analyse.

Errata
Na het tot stand komen van dit rapport is de naamgeving van een aantal metaalbewerkingsvloeistoffen gewijzigd in het kader van de Europese portfolio harmonisatie van Shell. Omdat
niet bij alle figuren de benaming overeenkomstig kon worden aangepast, is deze gewijzigde
naamgeving niet meer in het rapport doorgevoerd. Voor de volledigheid zijn de
naamwijzigingen hieronder vermeldt:

Oude naam

Nieuwe naam

(gebruikt in dit rapport)
Dromus BX
KS fluid O-EP
M2AZ2
KS fluid D
Sitala AY 402.01
Garia GX 32
Fenella oil D 801
Macron MX 32
Ensis E

niet gewijzigd
Adrana A 6801
Sitala AY 401
Adrana D 601
niet gewijzigd
Garia 405M-32
niet gewijzigd
Macron 401F-32
Ensis fluid E
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SUMMARY
High temperature vacuum brazing is a clean and environmental friendly joining technique capable of joining similar and dissimilar materials and constructions which can not easily be joint by
e.g. welding.
Good quality brazings have mechanical properties comparable to weldings. However, a clean
surface before brazing is necessary. Nowadays, new regulations restrict or even forbid the use of
CFK based cleaning methods, which, in the past gave good results. To maintain high temperature vacuum brazing as a clean and environmental joining technique new cleaning methods will
have to be introduced. Water based Alkaline solutions is one of the possibilities. Therefore,
NIL-TC1-A initiated a project to investigate he possibilities of water based alkaline solutions
for the cleaning of carbon steel, austenitic stainless steel and copper. Final aim of the project
was to set up a draft proposal for a guideline to develop and/or optimise a cleaning procedure,
using environmental friendly cleaning methods. The materials were machined and subjected to a
deep draw process, using appropriate fluids. As cleaning fluids, silicate free, water based solutions were used. High alkaline (pH = 13) for C-steel and stainless steel and neutral with surface
active additives for copper. As a reference, degreasing in cyclohexane was also performed.
Since ageing has a negative influence on the cleanibility, also aged surfaces were cleaned. The
surfaces of the materials were characterised by XPS, an indirect method using testing fluids for
the determination of the surface energy and in a brazing test.
 XPS was used to determine a value for the surface, contamination as a C/Me ratio. A higher
ratio indicates a higher contamination.
 The indirect method for determining the surface energies was used as a quick and easy
method to determine the surface cleanliness and for the optimisation of the cleaning procedure.
 The brazing test was used as reference to get an indication of the expected brazing result.
The samples were mainly inspected for discoloration.
The results can be summarised as follows:
 In general, cutting fluids can easily be removed in both the unaged and aged condition.
Standard procedure is sufficient.
 Deep draw fluids however are more difficult to remove. As for cutting fluids, simple agitation is enough to remove the fluids, for deep drawn products, ultrasonic consistent cleaning
is necessary. And even then, not always all is removed. In the case of copper, a more alkaline
solution will be required.
 The indirect method using testing fluids for the determination of the surface energy proved
to be ver useful. The method can be used to monitor the cleaning process. Comparing the
XPS-results and the indirect method shows that up to a certain degree of degreasing both
methods can be used. Above a certain level of cleanness the indirect method is not applicable
to distinguish anymore. However, the fluids used have a limited range between 44-30 mN/m.
Using fluids with higher values (up to 58 mN/m) may be better. Finally, a cleaning procedure for the optimisation or the introduction of a cleaning procedure is suggested.
 Adoption the cleaning procedure is expected to enhance the acceptance of water based alkaline solutions in cleaning, thereby reducing the emission of hydrocarbon to the atmosphere.
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SAMENVATTING
Hoogtemperatuur-vacuümsolderen is een schone en milieuvriendelijke verbindingstechniek
waarmee gelijksoortige en ongelijksoortige materialen en constructies die moeilijk of niet te lassen zijn, zijn te verbinden.
Een goede soldeerverbinding heeft mechanische eigenschappen die vergelijkbaar zijn met lasverbindingen. Het is echter noodzakelijk de te solderen oppervlakken van tevoren goed te reinigen. De huidige en toekomstige regelgeving op het gebied van milieu en ARBO verbieden echter reinigingsmethoden met reinigingsmiddelen op CFK basis. Deze reinigingsmiddelen gaven
in het verleden goede resultaten. Om hoogtemperatuur-solderen als schone en milieuvriendelijke verbindingstechniek te kunnen behouden, zullen daarom nieuwe reinigingsmethoden moeten
worden ontwikkeld. Reinigingsmiddelen op waterig (alkalische) basis hebben inmiddels bewezen een goed alternatief te kunnen zijn voor het reinigen van koolstofstaal, austenitisch roestvaststaal en koper. Echter, regelmatig blijkt dat producten toch onvoldoende gereinigd worden.
Om deze waterig (alkalische) reinigingsmiddelen succesvol in te zetten zullen reinigingsprocedures moeten worden ontwikkeld. NIL TC1-A heeft daarom het initiatief genomen tot een project waarin de mogelijkheden voor het reinigen van koolstofstaal, austenitisch RVS en koper
werden onderzocht. Uiteindelijk doel daarbij was een voorstel te doen tot een richtlijn voor het
ontwikkelen van een reinigingsprocedure.
De in het onderzoek toegepaste materialen zijn gefreesd of diepgetrokken. Daarbij zijn de daarvoor bestemde bewerkingsvloeistoffen gebruikt. Voor het verwijderen van de bewerkingsvloeistoffen zijn silicaatvrije, reinigingsmiddelen op waterbasis toegepast. Voor koolstofstaal en austenitisch RVS is een hoog alkalisch reinigingsmiddel ingezet (pH=13). Voor koper is een neutraal reinigingsmiddel met oppervlakte actieve stoffen gekozen, omdat een hoog alkalisch middel het koper zal aantasten. Als referentie zijn reinigingsproeven uitgevoerd in cyclohexaan
(dampontvetten). Omdat na verouderen van een bewerkingsvloeistof deze moeilijker te verwijderen zal zijn, zijn tevens reinigingsproeven aan proefstukken met verouderde bewerkingsvloeistoffen uitgevoerd.
Om de oppervlakken voor en na het reinigen te karakteriseren zijn een aantal meetmethoden ingezet, namelijk: XPS analyses, een indirecte methode voor het meten van de oppervlaktespanning met behulp van testvloeistoffen en een spreidproef.
 De XPS-analyses zijn gebruikt om een kwantitatieve waarde voor de mate van vervuiling
van een oppervlak vast te kunnen stellen. De mate van vervuiling is uitgedrukt in een C/Me
verhouding, waarbij Me staat voor een metaal dat als legeringselement in het te meten substraat aanwezig is en C voor de gemeten hoeveelheid koolstof welke aanwezig is in verontreinigingen op het substraatoppervlak. Een hogere verhouding komt dan overeen met meer
vervuiling op het oppervlak.
 De indirecte methode voor het meten van de oppervlaktespanning met behulp van testvloeistoffen is ingezet om na te gaan of met deze methode op een eenvoudige, snelle en goedkope
wijze een indicatie te verkrijgen is over de reinheid van een oppervlak en of hiermee het reinigingsproces kan worden geoptimaliseerd.
 De spreidproef is ingezet als referentieproef om een indicatie te krijgen over het te verwachten soldeerresultaat. De spreidproef is ingezet als simulatie van het soldeerproces en niet
voor meten van de spreiding van het soldeer (spreiding is de mate van uitvloeiing). De monsters zijn vooral onderzocht op optredende verkleuringen.
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De resultaten van het onderzoek kunnen als volgt worden samengevat:
 Over het algemeen kunnen snij- en smeermiddelen zoals toegepast bij het frezen eenvoudig
worden verwijderd van vlakke proefstukken. Dit geldt voor zowel de direct gereinigde als na
verouderen gereinigde monsters. Een standaard reiniging is afdoende.
 Diepgetrokken producten zijn moeilijker te reinigen. Bij het reinigen is ultrasoon trillen als
mechanische ondersteuning noodzakelijk. Bij de diepgetrokken producten kon over het algemeen niet dezelfde reinheidsgraad worden bereikt als bij de gefreesde proefstukken. In het
geval van OFE-koper zal waarschijnlijk een sterker alkalisch reinigingsmiddel moeten worden ingezet voor een optimale reiniging. Dit omdat er een zekere etsende werking noodzakelijk kan zijn om de verontreiniging te verwijderen. Daarbij moet gelet worden op ongewenste
aantasting van het koper.
 De indirecte meetmethode voor het meten van de oppervlaktespanning blijkt zeer goed
bruikbaar te zijn bij het controleren en optimaliseren van het reinigingsproces. Tot een zekere drempelwaarde van de mate van reinheid laten de gevoelige XPS analyses en de indirecte
meetmethoden voor het meten van de oppervlaktespanning een vergelijkbare trend zien. Boven deze drempelwaarde kan, met de gebruikte testvloeistoffen met een oppervlaktespanningsbereik van 30-44mN/m, met de indirecte meetmethode niet worden gediscrimineerd. Er
zijn echter inmiddels testvloeistoffen verkrijgbaar met een bereik tot 58 mN/m. Door deze
vloeistoffen in te zetten kan wellicht ook boven de thans gevonden drempelwaarden worden
gemeten.
Tot slot is er een concept reinigingsrichtlijn opgesteld voor het optimaliseren of ontwikkelen
van een reinigingsprocedure. Het inzetten van de concept reinigingsrichtlijn zal, naar verwachting de acceptatie van waterig (alkalisch) reinigen bevorderen en daarmee de emissie van vluchtige koolwaterstof- en andere organische verbindingen in de atmosfeer verlagen.
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1.

INLEIDING

Hoogtemperatuursolderen is een verbindingstechniek die kwalitatief vergelijkbaar is met lassen.
Daarbij heeft hoogtemperatuursolderen het voordeel, ingewikkelde geometrieën en materialen
die niet gelast kunnen worden, te kunnen verbinden. Bij het hoogtemperatuursolderen zijn geen
vloeimiddelen nodig, wat vanuit milieutechnisch oogpunt een groot voordeel is. Een belangrijke
voorwaarde is echter dat de te hoogtemperatuursolderen werkstukken vooraf grondig worden
gereinigd.
Uit onderzoek en ervaring is gebleken dat met de huidige waterige (alkalische) oplossingen
(WAO’s) het in principe mogelijk is onderdelen, die met of door bewerkingsvloeistoffen zijn
vervuild, te reinigen en te ontvetten en vervolgens te hoogtemperatuursolderen. In de praktijk
blijkt echter dat zwaar vervuilde onderdelen en/of onderdelen die sterk verouderde olie- of vetlagen op het oppervlak bevatten zich niet altijd optimaal door waterige (alkalische) oplossingen
laten reinigen. Daarnaast kunnen deze oplossingen het substraatoppervlak aantasten afhankelijk
van het te reinigen materiaaltype en de condities waaronder de reiniging wordt uitgevoerd.

Doelstelling
Doel van het onderzoek is de reinigingsmethoden met waterige alkalische oplossingen bedoeld
voor het reinigen van sterk vervuilde te hoogtemperatuursolderen onderdelen te optimaliseren
en hiervoor een richtlijn op te stellen. De vragen die in dit kader met betrekking tot het te reinigen onderdeel moeten worden beantwoord zijn:
 Wanneer is een onderdeel schoon (genoeg) om te kunnen worden gehoogtemperatuursoldeerd? Dit moet het oog ongewenste verkleuring uit esthetisch oogpunt en het vermijden van
vervuiling van de vacuümoven.
 Hoe schoon is schoon, kan aan het ‘schoon zijn’ een kwantitatieve waarde worden verbonden?
Het onderzoek dat in dit rapport wordt beschreven is daartoe uitgevoerd in twee fasen. In de
eerste fase zijn referentiecondities onderzocht waarin uitersten van vervuilingsgraad zijn gekarakteriseerd. Tevens is in deze fase een inwerking van waterige reinigingsmiddelen op de substraten onderzocht. In de tweede fase zijn bewerkte oppervlakken gereinigd en gekarakteriseerd.
Waar nodig is de standaard reinigingsmethode met waterige oplossingen geoptimaliseerd. Voor
het karakteriseren zijn een drietal methoden ingezet, oppervlakteanalyse met XPS, indirecte oppervlaktespanningsmeting met testvloeistoffen en de spreidproef. Tot slot is er een conceptreinigingsrichtlijn opgesteld. Deze concept reinigingsrichtlijn is in eerste instantie bedoeld om
ingezet te worden bij Hoogtemperatuur soldeerbedrijven en hun leveranciers. Dit zal de inzet
van waterig (alkalische) reinigingsmiddelen vereenvoudigen.
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2.

UITVOERING VAN HET ONDERZOEK

Binnen het onderzoek zijn eerst verschillende extremen in reinheidsgraad en vervuilingsgraad
als referentiecondities gekarakteriseerd, Fase 1. Vervolgens zijn reinigingsproeven aan bewerkte
oppervlakken uitgevoerd, Fase 2.
Voor alle gevallen is uitgegaan van een initieel schoon oppervlak door de monsters vooraf te
reinigen in een ultrasoon en dampontvet-installatie met cyclohexaan, gevolgd door een plasmareiniging van het oppervlak. De condities van het voor-reinigen van de monsters staan vermeld
in Bijlage A. Doel van het voor-reinigen is om elke verontreiniging van buitenaf aan het begin
van het onderzoek te voorkomen.

2.1

Materiaal en materiaalcondities

2.1.1 Substraten
Voor het onderzoek zijn de volgende metalen geselecteerd op basis van de mate waarin ze door
de deelnemers aan het project worden gebruikt:
 N1130-06 (code van Philips), overeenkomstig: C-15, verder aangeduid als: C-staal, als algemene representant van ongelegeerde en laaggelegeerde staalsoorten.
 AISI316L, verder aangeduid als RVS.
 OFE-Cu, UNS C10100, verder aangeduid als OFE-Cu.
De verder materiaalgegevens staan vermeld in Bijlage E.
De oppervlaktecondities van de materialen waren als volgt:
 Verspaand: oppervlak is gefreesd tot een ruwheid van Ra=1,4-1,8 µm.
 Dieptrekproducten: als geleverd oppervlak. De monsters zijn diepgetrokken tot cupjes met
een platte bodem, zodat hierop spreidproeven gedaan kunnen worden.
 Geconserveerde oppervlakken: Droogverspaand tot Ra=1,4-1,8 µm en vervolgens voorzien
van een laagje conserveringsolie.
Het onderzoek is opgedeeld in twee fasen:
1. Vaststellen van de referentie condities. Daarbij zijn uitersten in vervuilingsgraad van het gebruikt als referentie. De referentie condities zijn onder te verdelen in:
- Conditie 0: Referentieconditie voor alle verdere proeven.
Ultrasoon-alkalisch gereinigd + Dampontvet (cyclohexaan) gevolgd door plasma reinigen. Deze conditie wordt beschouwd als ‘optimaal’ schoon, zie Bijlage A.
- Conditie 1: Oppervlak conditie 0, vervolgens gereinigd volgens een standaard procedure
voor reinigen met waterige alkalische oplossingen.
Daarbij worden twee condities onderscheiden:
1a: gereinigd zonder mechanische ondersteuning en enkel roeren van de oplossing.
1b: gereinigd met mechanische ondersteuning d.m.v. Ultrasoon trillen.
- Conditie 2: Oppervlak conditie 0, vervolgens vervuild met een bewerkingsvloeistof en niet
gereinigd.
In deze conditie worden de oppervlakken niet gereinigd. Er zijn twee subcondities te onderscheiden:
2a: oppervlak dat direct na het bewerken enkel is gereinigd met een vetvrije doek om de
overvloed aan restanten van de bewerkingsvloeistoffen te verwijderen.
2b: idem als 2a, echter, de bewerkingsvloeistof heeft tijd gehad om te verouderen door de
monsters ca 1 maand bij kamercondities te bewaren, waarna ze met een vetvrije doek zijn
schoongeveegd.
ECN-CX--01-088

13

De resultaten van Fase 1 zijn uitgewerkt in Hoofdstuk 3.
2. Vaststellen van de effectiviteit van reinigingsmethoden, te kwantificeren met eenvoudige
meetmethoden.
Daarvoor zijn oppervlakten bewerkt en gereinigd en deze oppervlakken gekarakteriseerd.
De reiniging is uitgevoerd met dampontvetten met cyclohexaan als referentie met standaard
reinigingsmethoden en met waterig (alkalische) oplossingen. Indien nodig is voor de waterig
(alkalische) reinigingsmiddelen een optimalisatie stap uitgevoerd. De volgende condities zijn
te onderscheiden:
- Conditie 3 Oppervlak conditie 0 vervuild met een bewerkingsvloeistof en direct gereinigd:
Er zijn twee subcondities te onderscheiden:
3a: gereinigd door middel van dampontvetten in Cyclohexaan.
3b: gereinigd in waterig alkalische reinigingsmiddel
- Conditie 4: Oppervlak conditie 0 vervuild met een bewerkingsvloeistof en na 7 maanden
verouderen gereinigd.
Er zijn twee subcondities te onderscheiden:
4a: gereinigd in dampontvetter met Cyclohexaan
4b: gereinigd in waterig alkalische reinigingsmiddel.
De resultaten van Fase 2 zijn uitgewerkt in Hoofdstuk 4.
Tijdens het aanbrengen van de vervuiling is zoveel mogelijk de werkelijkheid nagebootst. Dit is
gedaan door de oppervlakken daadwerkelijk te frezen met gebruik van de gekozen snij- en
smeeroliën. De trekoliën zijn toegepast in dieptrekproeven.

2.1.2 Soldeermaterialen en soldeercondities
Als soldeermaterialen is gekozen voor een tweetal zilverbasis solderen, uitgevoerd als draad:
 BAg65Cu20Pd850-900,  0,5 mm
 BAg72Cu780,  1 mm.
Tabel 2.1 geeft een overzicht van de uitgevoerde combinaties substraat-soldeermateriaal en soldeercycli.
Tabel 2.1 Overzicht van de soldeercombinaties en soldeercondities
Soldeer/soldeer temperatuur
Substraat
BAg65Cu20Pd850-900
BAg72Cu780
C-staal
RVS
OFE-Cu
Soldeercyclus
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950°C
Nee
950 en 1050°C
Nee
950°C
800°C
Vacuüm: beter dan 1,3.10-6mbar.
Opwarmen: 20-700°C met 100°C/h.
houden op 700°C tot druk hersteld is (ca 60 min).
700°C naar soldeertemperatuur. met 100°C/h.
25 min houden op soldeertemperatuur.
Afkoelen: Onder vacuüm.
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2.2

Bewerkingsvloeistoffen

Voor het onderzoek is een 9-tal bewerkingsvloeistoffen geselecteerd. Daarbij heeft een selectie
plaatsgevonden op het soort van bewerking (verspanen, dieptrekken) op de wijze van conserveren op de te verwachten moeilijkheidsgraad bij het reinigen. De vloeistoffen zijn, met in achtname van deze criteria, voorgesteld door Shell Nederlandse Verkoopmaatschappij. Omdat het
bij RVS en Cu het niet zinvol is de materialen te conserveren, is voor deze materialen in plaats
van een conserveringsvloeistof gekozen voor een alternatieve snij- en smeerolie, die minder belastend is voor zowel de vacuümoven als het milieu (o.a. halogeenvrij). Tabel 2.2 geeft een
overzicht van de toegepaste bewerkingsvloeistoffen per materiaal. In Bijlage B is de productinformatie van deze vloeistoffen opgenomen.
Tabel 2.2 De verschillende bewerkingsvloeistoffen per materiaal en per bewerkingsmethode
Bewerkingvloeistof
Materiaal
Snij-/smeerolie Snij-/smeerolie
Dieptrek-olie/trekvet Conserverings-olie
Standaard
(oven- cq. milieuvriendelijk)
C-staal

Dromus-BX

nvt

Garia GX 32

Ensis E

RVS

KS fluid O-EP

KS-fluid D

Fenella Oil D-801

nvt

OFE-Cu

M2AZ2

Sitala AY 402-01

Macron MX32

nvt

Opmerkingen

Moeilijk te ver- Zonder oppervlak
wijderden
actieve stoffen,
oxidevormend

Bijzonderheden
samenstelling:

Dromus BX:

KS-Fluid-D:

Bevat 80% olie, 27% Olie,
amines
aminines, P en Swas als antischuim verbindingen als EpCorrosiebescher- additieven; bevat Boor
mende werking
en Cu-inhibitor

KS-Fluid-O-EP:
42% Olie, P en S
verbindingen als
EP-additieven,
Formaldehyde,
corrosiewerende
toevoegingen, Cuinhibitoren.

2.3

Waterige alkalische reinigingsmiddelen en methoden

Voor het reinigen zijn een tweetal middelen, mede gelet op het algemeen gebruik, op aanraden
van MAVOM geselecteerd:
 Ridoline 600B voor C-staal en RVS.
 Galvaclean 20 voor OFE-Cu.
Ridoline 600B is geselecteerd op basis van de hoge pH (pH=13) en daarmee zijn alkalische reinigingswerking. Galvaclean 20 daarentegen is nagenoeg neutraal (pH=7-8). De reinigende werking van dit reinigingsmiddel is gebaseerd op toegevoegde oppervlakteactieve stoffen. Dit reinigingsmiddel wordt op Cu toegepast omdat Cu onder invloed van sterker alkalische middelen
naar verwachting snel zal worden aangetast. Beide waterige reinigingsmiddelen zijn silicaatvrij.
Deze keuze is gemaakt omdat silicaathoudende reinigingsmiddelen een dunne film op het substraat achter kunnen laten in de vorm van Natrium-meta-silicaat.
ECN-CX--01-088
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In Bijlage C staat de productinformatie nader vermeld.
De standaard reinigingsprocedures en te nemen acties bij onvoldoende reiniging staan vermeld
in Tabel 2.3.
Tabel 2.3 Toegepaste reinigingsprocedures voor reinigen in waterig alkalische reinigingsmiddelen
Reinigingsmiddel
Parameter
Ridoline 600B (poeder)
Galvaclean 20
Concentratie:

5 gew% poeder aangevuld tot 100 ml 5 gew% aangevuld tot 100 ml met
met leidingwater
leidingwater

Temperatuur:

Standaard: 60°C
Indien een optimalisatie vereist is
kan de temperatuur worden
verhoogd.

Standaard: 60°C.

Tijdsduur:

Standaard 5 min.
Indien geen voldoende
reinigingseffect wordt verkregen een
langere periode toepassen.

Nabehandeling:

2x afspoelen: 1 x in leidingwater en
1x in demiwater

Standaard 5 min.
Indien geen voldoende
reinigingseffect wordt verkregen een
langere, nader te bepalen, periode
toepassen.
2x afspoelen: 1 x in leidingwater en
1x in demiwater

Opmerkingen:

- In geval van het C-staal is aan het demiwater tevens een corrosieinhibitor
toegevoegd (Deoxylyte 25 H, 2%).
- Voor beide reinigingmiddelen geldt dat zowel met ultrasoon (US)
ondersteuning als zonder-ultrasoon (dompelen) ondersteuning gereinigd
is. Bij het dompelen is de reinigingsvloeistof met een roerder in beweging
gehouden.

2.4

Testmethoden en uitgevoerde proeven

Toegepaste testmethoden en uitgevoerde proeven zijn:
 indirecte oppervlaktespanningsmeting middels testvloeistoffen, met bekende oppervlaktespanning,
 spreidproef in de vacuümoven,
 XPS-analyse eventueel aangevuld met SEM-analyses van het oppervlak (beperkt),
 inwerking van de reinigingsmiddelen op de verschillende substraten waarbij de eventuele
aantasting van het substraat materiaal door het reinigingsmiddel is onderzocht.

Oppervlaktespanningsmetingen
Voor het bepalen van de oppervlaktespanning zijn verschillende technieken en methoden beschikbaar, waaronder een methode waarbij gewerkt wordt met een serie testvloeistoffen met een
bekende oppervlaktespanning. De testvloeistoffen zijn met een stift of druppelaar aan te brengen
op het oppervlak. De meetbereiken liggen, afhankelijk van de aanbrengwijze, tussen 2856 mN/m [4].
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Voor het onderzoek in dit project is gebruik gemaakt van stiften met een meetbereik van 3044 mN/m in de volgende stappen: 30-32-34-36-38-40-42 en 44 mN/m. Deze methode is zeer
eenvoudig en relatief goedkoop. De test wordt o.a. gebruikt bij het testen van de reinheid van te
bedrukken of te verlijmen oppervlakken van bijvoorbeeld kunststoffen (PE of PP).
Het gebruik van de testvloeistoffen is als volgt:
Op het te karakteriseren oppervlak wordt een druppel of streep van één van de testvloeistoffen
met een bepaalde oppervlaktespanning aangebracht. Als binnen 2 sec de druppel of streep NIET
is samengetrokken, is de oppervlaktespanning van het te meten substraat gelijk of hoger dan de
oppervlaktespanning van de testvloeistof. Vervolgens wordt een testvloeistof met een hogere
oppervlaktespanning genomen, net zo lang tot dat een testvloeistof is gevonden waarbij de
druppel of streep zich binnen 2 s. samentrekt. Dan ligt de oppervlaktespanning van het substraat
tussen die van de laatste en een na laatste gebruikte testvloeistof. Indien de testvloeistof bij de
eerste test binnen 2 s. samentrekt, wordt verder gegaan met een testvloeistof met een lagere oppervlaktespanning.
De testvloeistoffen zijn leverbaar als:
 testvloeistoffen in een fles, aan te brengen met een pipet,
 teststiften, waarmee met een tekst-markerachtige pen een streep getrokken kan worden.

Spreidproef
De spreidproef wordt uitgevoerd op de bewerkte en al dan niet gereinigde oppervlakken. Daarbij is een soldeercyclus toegepast zoals beschreven in Tabel 2.1.
Voor de diepgetrokken cupjes is de spreidproef uitgevoerd op de platte kant aan de buitenzijde
van het cupje. Voor de spreidproef zijn 20-30 mm lange stukjes soldeerdraad op het oppervlak
gelegd. Na de spreidproef is de spreiding en het uiterlijk van het soldeer beoordeeld. In dit onderzoek is de spreidproef primair als kwantitatieve proef ingezet. Daarmee wordt een eerste inzicht verkregen in het te verwachten soldeergedrag bij een soldeerverbinding. De spreidproef is
daarom geïnterpreteerd wat betreft de aspecten:
 verkleuringen van het soldeer en het substraat,
 grote verschillen in spreidgedrag.
Van een aantal monsters is tevens de contacthoek bepaald met behulp van een ruwheidsmeter.
Een kleine contacthoek is een aanwijzing voor een goede spreiding en impliceert daarmee een
schoon oppervlak.

XPS analyses van het oppervlak
Met XPS (X-ray-photoelectron-spectroscopy) kunnen element-analyses aan oppervlakken van
metalen worden uitgevoerd. De analyse is uitermate geschikt om een analyse aan het uiterste
oppervlak van slechts enkele nanometers uit te voeren.
De techniek is relatief duur en vraagt om aparte monsters van een beperkte afmeting. De metingen zijn uitgevoerd in een Axis HS van Kratos bij Philips. Tijdens de metingen was de hoek
tussen de as van de analysator en het preparaatoppervlak 90°; de informatie diepte is dan ongeveer 5 nm. Voor de metingen is gebruik gemaakt van MgKα- of AlKα-straling, met een meetspot van 0,3x0,8 mm. Er zijn overzichtsspectra gemeten om de aan het oppervlak aanwezige
elementen te identificeren. De precieze concentraties en de chemische verbindingen zijn bepaald
door middel van multi-scan metingen. Er zijn standaard gevoeligheidsfactoren gebruikt voor het
omrekenen van de piekoppervlakken naar atomaire concentraties. Hierdoor kunnen de opgegeven concentraties in absolute zin afwijken van de werkelijkheid (doorgaans niet meer dan 20%).
Wanneer uit XPS-analyses berekende atomaire concentraties onderling worden vergeleken is de
reproduceerbaarheid beter, doorgaans ongeveer 5%.

ECN-CX--01-088
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Van alle condities zijn monsters gemaakt en met XPS-analyse onderzocht. Daarbij is met name
gekeken naar de verhouding tussen koolstof, het belangrijkste bestanddeel van de bewerkingsvloeistoffen, en een kenmerkend element uit het substraat. Hoe lager deze verhouding, hoe minder koolstof (=verontreiniging) er op het oppervlak aanwezig is [1]. Voor de verschillende condities en materialen zijn de volgende verhoudingen bepaald:
 C-staal: verhouding C/Fe
 RVS: verhouding C/Cr
 OFE-Cu: verhouding C/Cu.
Ter vergelijking zijn ook verhoudingen voor alle referentietoestanden gemeten, daar bijvoorbeeld in C-staal en AISI316L ook al C als legeringselement in het staal aanwezig is.
Om na te gaan of er een relatie is tussen de oppervlaktespanning en de gemeten verontreiniging
met de XPS-analyse, zijn de meetresultaten naast elkaar gezet en vergeleken. Doel is vast te
stellen in hoeverre de oppervlaktespanningsmeting met de testvloeistoffen overeenkomt met de
mate van de verontreiniging op het oppervlak zoals gemeten met de XPS-analyse.

Inwerking van reinigingsvloeistoffen op de substraten
Omdat de reinigingsvloeistoffen chemisch actief zijn, kunnen ze een etsende werking hebben op
het substraat. Dit zal naar verwachting niet de soldeerbaarheid negatief beïnvloeden, echter het
kan met name vanuit esthetisch oogpunt ongewenst zijn.
Om de inwerking van de reinigingsvloeistoffen te onderzoeken, zijn van verschillende substraten in de referentietoestand doorsneden gemaakt; de doorsneden zijn gepolijst. Zo wordt een optimaal actief oppervlak verkregen en de gepolijste toestand maakt een eenvoudige beoordeling
mogelijk. Een geringe aantasting wordt snel waargenomen.
De doorsneden zijn vervolgens gedurende verschillende tijden en bij verschillende concentraties
van het reinigingsmiddel beproefd bij kamertemperatuur. Daarbij is zowel agitatie (dompel+roeren) als ultrasoon trillen (US) als mechanische ondersteuning bij het reinigingen gebruikt. Indien zinvol is net zo lang doorgegaan totdat er een aantasting van het oppervlak zichtbaar werd.
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3.

RESULTATEN BEPALING REFERENTIE CONDITIES

3.1

Oppervlaktespanningsmetingen

Voor het bepalen van de oppervlaktespanningen is gebruik gemaakt van testvloeistoffen met
verschillende oppervlaktespanningen in de reeks 30-32-34-36-38-40-42-44 mN/m. De resultaten
van deze metingen staan vermeld in de Tabellen 3.1 t/m 3.3 voor respectievelijk C-staal, RVS
en OFE-koper. De in de tabellen opgegeven oppervlaktespanning is de oppervlaktespanning van
de testvloeistof waarbij de testvloeistof binnen 2 s. samentrekt. Het laagste getal geeft de oppervlaktespanning waarbij de testvloeistof nog niet samentrekt, het hoogste getal geeft de oppervlaktespanning van de testvloeistof waarbij binnen 2 s. de testvloeistof samentrekt. De oppervlaktespanning die bij het substraat hoort ligt tussen deze waarden in. Voor de beschrijving van
de condities wordt verwezen naar Paragraaf 2.1.1.
Tabel 3.1 C-staal; resultaten van de oppervlaktespanningsmetingen
Oppervlakte conditie Reinigingsmiddel/
Oppervlaktespanning
(zie 2.1.1.)
Bewerkingsvloeistof mN/m
0 (US-alkalisch +
Geen
44
dampontvet+plasma)
1a (0+WAODompelen)
1b (0+WAO-US)

Ridoline 600B

44

Ridoline 600B

44

2a
(Direct na bewerken
alleen met vetvrije
doek gereinigd)

Dromus-BX
Garia-32

>3538
>3234

Ensis-E

>3234

2b
Dromus BX
(Na verouderen, alleen Garia 32
met vetvrije doek
gereinigd)
Ensis E

ECN-CX--01-088

3234
>3234

Opmerkingen

Dieptrekproduct.
Oppervlak is voor het
dieptrekken met vetvrije
doek gereinigd

Dieptrekproduct.
Oppervlak is niet voor
het dieptrekken met
vetvrije doek gereinigd

>3234
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Tabel 3.2 RVS; resultaten van de oppervlaktespanningsmetingen
Oppervlakte conditie Reinigingsmiddel/
Oppervlaktespanning
(zie 2.1.1.)
Bewerkingsvloeistof mN/m
0 (US-alkalisch +
Geen
44
dampontvet+plasma)
1a (0+WAODompelen)

Ridoline 600B

44

1b (0+WAO-US)

Ridoline 600B

44

2a
(Direct na bewerken
alleen met vetvrije
doek gereinigd)

KS-fluid-D
KS-fluid O-EP
Fenella Oil 801

>3234
>3234
>3234

2b
KS-fluid-D
(Na verouderen, alleen KS-Fluid-O-EP
met vetvrije doek
Fenella Oil 801
gereinigd)

>3234
>3638
>3032

Opmerkingen

Dieptrekproduct.
Oppervlak is voor
dieptrekken met vetvrije
doek gereinigd

Dieptrekproduct.
Oppervlak is niet voor
het dieptrekken met
vetvrije doek gereinigd

Tabel 3.3 OFE-Cu resultaten van de oppervlaktespanningsmetingen
Oppervlakte conditie Reinigingsmiddel/ Oppervlakte spanning Opmerkingen
(zie 2.1.1.)
Bewerkingsvloeistof mN/m
0 (US-alkalisch +
44
dampontvet+plasma)
1a (0+WAODompelen)

Galvaclean 20

44

1b (0+WAO-US)

Galvaclean 20

44

2a
(Direct na bewerken
alleen met vetvrije
doek gereinigd)

M2AZ2
Sitala AY 402.01
Macron MX32

>3235

2b
M2AZ2
(Na verouderen, alleen Sitala AY 402.01
met vetvrije doek
Macron MX32
gereinigd)

>3538
>3032
>30

>3234

Dieptrekproduct.
Oppervlak is vooraf aan
het dieptrekken met
vetvrije doek gereinigd

Dieptrekproduct.
Oppervlak is niet voor het
dieptrekken met vetvrije
doek gereinigd

Uit de meetresultaten blijkt duidelijk dat er met de oppervlaktespanningsmeting met de testvloeistoffen verschillen aan te tonen zijn. Dit zijn significante verschillen in de grootte orde van
10-14 mN/m (zie Tabel 3.1-3.3) tussen de alkalische+plasma gereinigde referentietoestand
(conditie 0) en de vervuilde oppervlakken (condities 2a en 2b).
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De reinigingsstappen (condities 1a en 1b) hebben met de gebruikte testvloeistoffen geen meetbare invloed op de oppervlaktespanning opgeleverd. Hieruit kan geconcludeerd worden, dat
verschillen in oppervlaktespanning tussen monsters niet gerelateerd kan worden aan alleen de
reiniging in waterige (alkalische) reinigingsmiddelen.
Tussen de twee verontreinigde condities, respectievelijk direct met een vetvrije doek gereinigd
(conditie 2a) en de conditie waarbij de bewerkingsvloeistof is verouderd (conditie 2b), is geen
significant verschil in de oppervlaktespanning gemeten. De verschillen zijn niet hoger dan 1stap in de gebruikte testvloeistoffen. Daarbij is er ook geen eenduidige richting vast te stellen
waar naartoe de oppervlaktespanning verschuift (hogere of lagere waarde afhankelijk van conditie 2a of 2b). Volgens info van MAVOM is de meting binnen één stap reproduceerbaar.

3.2

XPS-analyses

De resultaten van de XPS-analyses staan vermeld in de Tabel 3.4-3.6 en Bijlage D voor respectievelijk C-staal, AISI316L en OFE-koper. In de tabellen zijn alleen de gemeten waarden voor
het koolstof, het referentie-element in de legering en de verhouding C/ref.element weergegeven.
De volledige resultaten van de XPS-analyses staan weergegeven in Bijlage D. In Figuur 3.1 zijn
de waarden van deze verhoudingen nog eens uitgezet. Op de oppervlakken verontreinigd met de
bewerkingsvloeistof voor het dieptrekken zijn geen XPS analyses uitgevoerd, omdat het niet
mogelijk was hiervoor voldoend kleine monsters in het dieptrekproces te behandelen.
Tabel 3.4 C-staal; resultaten van de XPS-analyses. (De nauwkeurigheid ligt rond de 5%). De
letters tussen haakjes verwijzen naar de kolommen in Figuur 3.1, waar de resultaten grafisch
zijn uitgezet
C/Fe
Oppervlakte conditie Reinigingsmiddel Bewerkingsvloeistof C
Fe
(zie 2.1.1.)
(at%)
(at%)
0 (US-alkalisch +
geen
geen
20,5
12,3
1,7
dampontvet+plasma)
1a (0+WAODompelen)

Ridoline 600B

24,2

9,2

2,6

1b (0+WAO-US)

Ridoline 600B

23,6

10,1

2,3

2a
(Direct na bewerken
alleen met vetvrije
doek gereinigd)

Dromus-BX (A)
Garia-32 (B)
Ensis-E (C)

99,6
0,4
Dieptrekken, nb
86,8
1,9

249

2b
(Na verouderen, alleen
met vetvrije doek gereinigd)

Dromus BX (A)
Garia 32 (B)
Ensis E (C)

99,9
0,1
Dieptrekken, nb
nb
nb

999
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45,7

nb
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Tabel 3.5 AISI316L; resultaten van de XPS-analyses
Oppervlakte conditie Reinigingsmiddel Bewerkingsvloeistof C
(zie 2.1.1.)
(at%)
0 (US-alkalisch +
geen
geen
18,5
dampontvet+plasma)

Cr
(at%)
2,8

C/Cr
6,6

1a (0+WAODompelen)

Ridoline 600B

29,7

1,9

15,6

1b (0+WAO-US)

Ridoline 600B

30,6

2

15,3

69,7

niet meet->1000
baar

2a
(Direct na bewerken
alleen met vetvrije
doek gereinigd)

KS-fluid D (A)

2b
(Na verouderen, alleen
met vetvrije doek gereinigd)

KS-fluid D (A)
nb
KS-fluid O-EP (B)
Fenella Oil D801 (C) Dieptrekken, nb

KS-fluid O-EP (B) 99,6
0,4
Fenella Oil D801 (C) Dieptrekken, nb

Tabel 3.6 OFE-koper; resultaten van de XPS-analyses
Oppervlakte conditie Reinigingsmiddel Bewerkingsvloeistof C
(zie 2.1.1.)
(at%)
0 (US-alkalisch +
neen
geen
34,5
dampontvet+plasma)

249

Cu
(at%)
17,7

C/Cu
1,9

1a (0+WAODompelen)

Galvaclean 20

37,5

5,1

7,4

1b (0+WAO-US)

Galvaclean 20

62,9

6,3

10

2a
(Direct na bewerken
alleen met vetvrije
doek gereinigd)

1,6
M2AZ2 (A)
98,4
Sitala AY 402.01 (B) 69,6
4,5
Macron MX32 (C) Dieptrekken, nb

2b
(Na verouderen, alleen
met vetvrije doek gereinigd)

M2AZ2 (A)
Sitala AY 402.01 (B) nb
Macron MX32 (C) Dieptrekken, nb

61,5
15,5

Uit de resultaten van de XPS-analyses kan worden afgeleid waarvan een verhoogde Cconcentratie afkomstig is. Bij een vergelijking tussen de ‘0’-conditie en de ‘1a’ en ‘1b’ condities, blijkt uit de XPS analyses een geringe verhoging aan C ten opzichte van het referentieelement na het reinigen met de alkalische reinigingsmiddelen. Dit resulteert in een hogere C/Me
(Me=Fe, Cr of Cu) verhouding. De toename is echter gering. Uit de XPS analyses komt verder
naar voren dat de koolstof die gevonden wordt op de alkalisch gereinigde oppervlakken voornamelijk afkomstig is van alifatische en keto-groepen. Deze moeten grotendeels afkomstig zijn
uit het reinigingsmiddel, omdat ook op de schone referentie condities (conditie 0) alifatische,
ether en estergroepen zijn vastgesteld die een bijdrage aan het gemeten koolstofpercentage leveren. Voor het C-staal en het RVS betreft de reiniging met Ridoline 600B. Op het dompelgereinigde monster (Galvaclean-20) van Cu zijn daarnaast nog ether- en estergroepen waargenomen.
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Op de vervuilde monsters (condities 2a en 2b) is met XPS een duidelijke verhoging van de
CIMe-verhouding gemeten, Figuur 3.1. De aanwezige koolstofverbindingen zijn te relateren aan
de gebruikte bewerkingsvloeistoffen en liggen als een dunne film op het substraat. Met een absorbaat-substraat modelberekening is uit de metingen een laagdikte berekend waarbij uitgegaan
wordt van een homogene verdeling van de laag. Voor C-staal (Dromus BX) en AISI316L (KSfluid O-EP) ligt deze laagdikte tussen 10 en 13 nm. Voor het OFE-Cu (bewerkt met M2ZA2)
wordt een laagdikte van ca. 5 nm berekend.

C/Me verhoudingen

Log(C/Me)

1000

C-staal
AISI316
OFHC-Cu

100

schoon

bew/ Vl. Cverouderd Cond
2b

bew. Vl. C-direct
Cond 2a

bew/ Vl. Bverouderd Cond
2b

bew. Vl. B-direct
Cond 2a

bew/ Vl. Averouderd Cond
2b

bew. Vl. A-directCond 2a

Alkalisch -US
Cond. 1b

Alkalisch dompelen Cond.
1a

1

Alk+plasmaCond. 0

10

Conditie
verontreinigd

Figuur 3.1 Overzicht van de C/Me verhouding gemeten op de verschillende monsters

3.3

Spreidproeven

De spreidproeven zullen eerst per substraat worden besproken.

3.3.1 C-staal
Alle spreidproeven op het C-staal zijn uitgevoerd met het BAg65Cu20Pd-850-900 soldeer bij
een soldeertemperatuur van 950°C. Figuur 3.2 geeft een overzicht van de uitgevoerde soldeerproeven en een soldeertijd van 25 minuten.
De soldeerproeven laten zien dat de substraten in de condities ‘0‘(alk+plasma gereinigd) en ‘1’
(alkalische reinigingsstap met Ridoline-600B) geen verkleuringen van het soldeer of het substraat geven. Het soldeer heeft een vrij sterke neiging tot segregatie, waarbij een goed spreidgedrag optreedt.
Ook de monsters die met Dromus BX zijn bewerkt laten een goed spreidgedrag zien. Daarbij is
er geen onderscheid tussen de direct met een vetvrije doek gereinigde en de verouderde conditie. Wel laten zowel het substraat als het soldeer een duidelijke verkleuring zien.
De monsters bewerkt met de dieptrekolie (Garia MX32) laten een goed spreidgedrag zien.
Daarbij treedt met name een verkleuring van het soldeer op. De monsters die zijn behandeld met
ECN-CX--01-088
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de conserveringsvloeistof (ENSIS-E) laten een minder goed spreidgedrag zien. De verkleuringen van het substraat zijn daarbij minder.

Contacthoek
Van een drietal monsters is met een ruwheidsmeter de contacthoek, , gemeten. De resultaten
staan vermeld in Figuur 3.2. De metingen zijn uitgevoerd op de plasma-gereinigde conditie ‘0’,
de met Dromus-BX bewerkte en direct schoongeveegde conditie (2a) en het diepgetrokken product (Garia GX32), conditie 2a. De contacthoeken laten weinig verschillen zien. In de plasmagereinigde conditie neigt de contacthoek naar iets lagere waarden.
Contacthoek 
Direct
gereinigd
=12°
=27°

=23°

Figuur 3.2

Overzichtsopname van de uitgevoerde soldeerproeven op C-staal. Soldeer:
BAg65Cu20Pd-850-900, soldeertemperatuur 950°C/25 minuten. De Contactacthoeken staan rechts aangegeven

3.3.2 RVS-AISI316L
De spreidproeven laten bij de RVS plaatjes van conditie 0 (alkalisch + plasma reinigen) een onverwachte blauwverkleuring zien, zie Figuur 3.3 en 4. Herhalingsproeven in een andere vacuumoven laten hetzelfde verschijnsel zien. Het vacuüm is beter dan 1,33 10 -5mbar. Gelet op de
herhaling in een andere oven, zal zuurstofinlek niet de oorzaak zijn. Tijdens het plasma-reinigen
is zuurstof als ondersteuning bij het reinigen gebruikt. In de XPS analyses, Bijlage D is te zien
dat in het oppervlak van het RVS (en het C-staal) een relatief hoog percentage zuurstof (5661at%) en een relatief laag chroompercentage van 1,9-2,8at% aanwezig is. Daaruit is de voorlopige conclusie getrokken dat tijdens het plasma-reinigen een zekere hoeveelheid zuurstof in het
oppervlak van het RVS wordt ingebouwd.
Het spreidgedrag van de plasma en alkalisch gereinigde monsters is met elkaar vergelijkbaar.
De mechanisch bewerkte monsters, met KS-fluid O-EP en KS-fluid D laten een onderling vergelijkbare spreiding zien. Op de diepgetrokken producten is een grotere spreiding van het soldeer te zien.
Bij de spreidproeven uitgevoerd op de met KS-fluid O-EP en KS-fluid-D bewerkte monsters,
treedt bij een soldeertemperatuur van 950°C een gelige verkleuring van het substraat op, Figuur
3.3. Bij een soldeertemperatuur van 1050°C komen de plaatjes geheel blank uit de vacuümoven,
Figuur 3.4.
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Contacthoek, 
Van drie monsters is de contacthoek gemeten:
 Plasma gereinigd conditie ‘0’
 Met KS-fluid O-EP en direct schoon geveegde conditie ‘2a’, soldeertemperatuur 1050°C
 Diepgetrokken product, Fenalla Oil D801, direct schoongeveegde conditie ‘2a’, soldeertemperatuur 950°C.
De resultaten staan vermeld in Figuur 3.3 en 3.4. Er is geen wezenlijk verschil tussen de verschillende condities. In de plasma-gereinigde conditie is een geringe neiging tot een kleinere
contacthoek (9° tegen 20°), Figuur 3.3.
Contacthoek 
Direct
gereinigd
=9°

=20°

Figuur 3.3

Overzichtsopname van de uitgevoerde soldeerproeven op AISI316L. Soldeer:
BAg65Cu20Pd-850-900,
soldeertemperatuur
950°C/25
minuten.
De
contacthoeken staan rechts aangegeven
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Contacthoek 
Direct
gereinigd

=20°

Figuur 3.4

Overzichtsopname van de uitgevoerde soldeerproeven op AISI316L. Soldeer:
BAg65Cu20Pd-850-900,
soldeertemperatuur
1050°C/25
minuten.
De
contacthoeken staan rechts aangegeven

3.3.3 OFE-koper
Op het OFE-koper zijn zowel spreidproeven met het BAg65Cu20Pd-850-900 als het BAg78Cu780 soldeer uitgevoerd. Voor het BAg65Cu20Pd-850-900 is de soldeertemperatuur gesteld op
950°C, voor het BAg78Cu-780 is gesoldeerd bij 800°C. Figuur 3.5 en 3.6 geven de overzichtsopname van de spreidproeven met respectievelijk BAg65Cu20Pd-850-900 en BAg78Cu780. Tussen de beide soldeermaterialen zit een extreem verschil in spreidingsgedrag. Het
BAg65Cu20Pd-850-900 soldeer spreidt slechts zeer weinig. Voor de plasma gereinigde conditie
is de spreiding nog het hoogst, zie Figuur 3.5.
Het spreidingsgedrag van het BAg78Cu-780 soldeer is veel beter. Op de diepgetrokken monsters is de gehele bovenkant van het cupje bedekt, zodat de spreiding nog zeer goed genoemd
mag worden.
Voor allebei de solderen geldt dat het spreidingsgedrag minimaal door de oppervlakteconditie
lijkt te worden beïnvloed. Bij het BAg78Cu-780 soldeer treden ook geen verkleuringen van het
soldeer op. Bij het BAg65Cu20Pd-850-900 soldeer gebeurt dit wel, vergelijk Figuur 3.5 en 3.6.
Bij de M2AZ2 snij- en smeerolie blijft de verkleuring nog beperkt, terwijl bij de
Sitala-AY 402:01 een aanzienlijke blauwverkleuring optreedt. De dieptrekolie Macron MX32
heeft bij geen van de soldeerproeven een duidelijke verkleuring, hoewel het BAg65Cu20Pd850-900 soldeer een mat uiterlijk heeft.
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Contacthoek ()
Direct
gereinigd

=13°

=30°

Figuur 3.5 Overzichtsopname van de uitgevoerde soldeerproeven op OFE-koper. Soldeer:
BAg65Cu20Pd-850-900, soldeertemperatuur 950°C/25 minuten. De contacthoeken
staan rechts aangegeven
Contacthoek ()
Direct
gereinigd
=1°

Figuur 3.6 Overzichtsopname van de uitgevoerde soldeerproeven op OFE-koper. Soldeer:
BAg78Cu-780, soldeertemperatuur 800°C/25 minuten. De contacthoeken staan
rechts aangegeven

Contacthoek, 
Van drie monsters is de contacthoek gemeten. Daarbij is op te merken dat deze bij de plasma
gereinigde condities, gesoldeerd met BAg78Cu-780, een lage waarde heeft, 1°. De gemeten bewerkte monsters, gesoldeerd met BAg65Cu20Pd-850-900, hebben een grotere contacthoek van
13 en 30°C, zie Figuur 3.5 en 3.6.
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3.4

Inwerking van reinigingsmiddelen op de substraten

Om na te gaan of de reinigingsmiddelen de substraten op enigerlei wijze aantasten, zijn doorsneden van de substraten na een polijstbehandeling aan verschillende concentraties van de reinigingsmiddelen en gedurende verschillende tijden blootgesteld. De proeven zijn uitgevoerd bij
kamertemperatuur. Na de expositie zijn de monsters macroscopisch en microscopisch beoordeeld. Tabel 3.7 geeft een overzicht van de uitgevoerde proeven en de resultaten.
Tabel 3.7 Resultaten expositieproeven van de substraten in de verschillende reinigingsmiddelen
Substraat Reinigingsmiddel Methode Concentratie Tijdsduur
Resultaat
[%]
[min]
C-staal
Ridoline 600B
Ultrasoon
5
5
geen aantasting
5
20
geen aantasting
10
45
aantasting in zone met
plastische deformatie
Dompelen
5
5
geen aantasting
5
20
geen aantasting
10
45
aantasting van carbiden
RVS
Ridoline 600B
Ultrasoon
5
5
geen aantasting
5
20
geen aantasting
10
30
geen aantasting
Dompelen
5
5
geen aantasting
5
20
geen aantasting
OFE-koper Galvaclean-20
Ultrasoon
5
5
aantasting in zone met
plastische deformatie
5
20
idem
Dompelen
5
5
aantasting in zone met
plastische deformatie
5
20
idem
De expositieproeven laten zien dat het RVS niet door het alkalische reinigingsmiddel Ridoline600B wordt aangetast. Ook niet na blootstelling aan een concentratie die twee keer zo hoog is
als normaal en gedurende een periode die 6-maal zo lang duurt als standaard gebruikelijk, Figuur 3.7.

(a) gepolijste conditie (cor666)

(b) na 30 min in een 10% oplossing (cor724)

Figuur 3.7 Gepolijst oppervlak van het RVS voor en na de expositie
Na de standaard reinigingstijd van 5 min en een verlengde reinigingstijd tot 20 min, bij een concentratie van 5% laat het C-staal geen aantastingen zien, Figuur 3.8
Het C-staal laat na lange blootstelling (45 min) aan hoge concentraties (10%) een aanetsing
zien. Deze aantasting valt samen met een gebied met plastische deformatie, Figuur 3.9.
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(a) Gepolijste conditie (cor676)

(b) na 20 min in een 5% oplossing (cor728)

Figuur 3.8 C-staal na polijsten en na expositie

(a) Overzicht (cor733)

(b) Detail (cor734)

Figuur 3.9 C-staal na 45 min expositie in een bad met een verhoogde concentratie 10%.
Aanetsing van het C-staal rond een zone met plastische deformatie
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Het OFE-koper vertoont na elke expositie een aantasting aan de randen van de doorsneden. In
het midden van de doorsneden is geen aantasting waarneembaar, Figuur 3.10b De aantasting
concentreert zich in gebieden waar een plastische deformatie van het koper herkenbaar is, Figuur 3.10c.

(a) Gepolijst oppervlak (cor660)

(b) Na 20 min dompelen in een 5% oplossing
(cor717)

(c) Detail aan de rand. Aantasting na 5 min ultrasoon reinigen in een 5% oplossing (cor696)
Figuur 3.10 OFE-Koper na expositie in oplossingen van Galvaclean-20. Reeds na korte expositietijden is rond plastische deformaties een aantasting herkenbaar

3.5

Bespreking resultaten referentiecondities

XPS-analyses en indirecte oppervlaktespannings-metingen laten een vergelijkbare trend zien.
Deze is eenduidig als de schone (plasma gereinigde) conditie 0 vergeleken wordt met de vervuilde en niet-gereinigde condities 2a en 2b (alleen met een vet-vrije doek de overtollige bewerkingsvloeistof verwijderd). De oppervlaktespannings-metingen laten dan in de vervuilde toestand een duidelijke verlaging zien, daarbij laten de XPS analyses een verhoging aan C en de
C/Me verhouding zien. In deze twee extreme condities is dus met de oppervlaktespanningsmeting met testvloeistoffen een duidelijk onderscheid te maken.
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De XPS analyses laten echter ook een geringe toename van de C/Me verhouding zien na de alkalische reinigingstap. De toename is weliswaar beperkt, maar significant omdat ze buiten de
5% reproduceerbaarheid van de XPS-analyse valt. Dit duidt erop dat na het alkalisch reinigen er
altijd nog een zekere ‘verontreiniging’ achter blijft, mogelijk in de vorm van alifatische, ketonen estergroepen. In de oppervlaktespannings-metingen is echter geen onderscheid te maken tussen de plasma-gereinigde schone referentieconditie 0, en de alkalisch gereinigde condities 1a en
1b, (respectievelijk met en zonder US als mechanische ondersteuning).
Uit de uitgevoerde spreidproeven volgt geen eenduidige relatie met de verontreinigingsgraad
van de oppervlakken als gekeken wordt naar de spreiding van het soldeer alleen. De spreiding
van het soldeer is nauwelijks afhankelijk van de oppervlakte-reinheidsgraad. Een verklaring
hiervoor is dat tijdens de soldeercyclus de nog aanwezige bewerkingsvloeistof in het vacuüm
verdampt en wordt afgevoerd voordat de soldeertemperatuur wordt bereikt. De vlakke geometrie van de proefstukken vereenvoudigt dit proces Ook uit het beperkte aantal contacthoekmetingen volgt nog geen duidelijk beeld, hoewel de contacthoeken in de plasma gereinigde condities tenderen naar een lagere waarde. Om dat vast te kunnen stellen zijn meer metingen noodzakelijk.
Wel valt op dat het BAg65Cu20-850-900 soldeer matig tot slecht spreidt op het RVS en het
OFE-koper. In het geval van het OFE-koper zou dit een gevolg kunnen zijn van de hoge soldeertemperatuur van 950°C, die dicht bij het smeltpunt (1084°C) van koper ligt. Naar verwachting zal het soldeer vrij eenvoudig in het koper diffunderen, waardoor het niet meer kan spreiden. Dit verklaart waarom de spreiding van het BAg78Cu-780 soldeer wel goed is, daar de soldeertemperatuur met 800°C duidelijk onder de smelttemperatuur van koper ligt. De oorzaak van
het slechtspreiden van het soldeer op het RVS is niet nader onderzocht.
Een vervuiling van het oppervlak heeft nog de grootste invloed op verkleuringen van het substraat en het soldeer. In de plasma-gereinigde conditie en na het volgen van een reinigingsstap
treden geen verkleuringen van het substraat en het soldeer op. Met name bij het C-staal en het
RVS treden wel verkleuringen van het substraat en soldeer op na verontreinigen van het substraat. Bij het OFE-koper is dit in mindere mate het geval.
Bij het RVS treedt daarnaast nog een blauwverkleuring van het substraat op na het plasmareinigen. Deze plasma-reiniging is gedeeltelijk onder zuurstoftoevoer uitgevoerd en in de XPSanalyses is een verhoogd zuurstof en een verlaagd chroomgehalte gevonden. Waarschijnlijk is
er dus zuurstof in het substraat gebracht tijdens het plasma-reinigen en mogelijk is het oppervlak licht geoxideerd.
Bij de expositieproeven blijkt dat het C-staal en het OFE-koper gevoelig zijn voor een aantasting door respectievelijk Ridoline 600B en Galvaclean-20. In beide gevallen gaat het om een
verhoogde gevoeligheid in zones met een plastische deformatie. Het C-staal is van beide metalen het minst gevoelig, dit wordt afgeleid uit de waarneming dat bij dit materiaal pas bij hoge
concentraties van het reinigingsmiddel en lange expositietijden de aantasting zichtbaar wordt.
Bij het OFE-koper is de aantasting na alle expositieproeven opgetreden. Bij de interpretatie
moet nog bedacht worden dat de expositieproeven bij kamertemperatuur zijn uitgevoerd. Bij de
standaard gebruikstemperatuur van 60°C zal naar verwachting de aantasting sneller en in een
ernstige mate optreden. Een plastische vervorming van het substraat maakt deze gevoeliger voor
aantasting. Bij het reinigen van (zwaar) plastisch gedeformeerd materiaal moet er bij C-staal en
in ieder geval bij Cu dus rekening gehouden worden met een aantasting van het materiaal. Echter, gelet op de aard van de aantasting, die veel weg heeft van het aanetsen van de structuur, zal
het belang vooral van een esthetische aard zijn en geen invloed op de soldeerkwaliteit hebben.
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4.

RESULTATEN REINIGINGSPROEVEN

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de reinigingsproeven en de karakterisering van het
reinigingsresultaat besproken. Het gaat daarbij om de oppervlaktecondities 3 en 4 zoals beschreven in 2.1.1. onder Fase 2. Als referentie wordt verwezen naar de resultaten zoals beschreven in het voorgaande Hoofdstuk 3.
In dit hoofdstuk zullen de substraatmaterialen eerst afzonderlijk worden behandeld. Daarbij zal
de aandacht liggen bij de XPS analyse en indirecte oppervlaktespannings-metingen en de onderlinge relatie daartussen. De resultaten van deze analyses staan grafisch weergegeven in de betreffende figuren per substraatmateriaal. Daarbij zijn voor de volledigheid de resultaten van de
referentiecondities uit Hoofdstuk 3 meegenomen. In de figuren zijn de resultaten van links naar
rechts gerangschikt op:
 referentiecondities,
 waterig alkalisch gereinigd-direct,
 waterig alkalisch gereinigd-verouderd,
 cyclohexaan gereinigd-direct,
 cyclohexaan gereinigd-verouderd.
Tot slot zal een advies worden opgesteld waarmee met eenvoudige middelen vastgesteld kan
worden of een oppervlak schoon is en hoe de reinigingsprocedure kan worden verbeterd en geoptimaliseerd.
Uit de resultaten van Hoofdstuk 3 blijkt dat de spreidproef geen goed criterium geeft voor de
mate van vervuiling van een oppervlak. Dit is onder andere toe te schrijven aan het feit dat de
bewerkingsvloeistof in het vacuüm van de oven verdampt en wordt weggepompt. In deze fase
van het onderzoek zal de spreidproef daarom niet meer als criterium worden toegepast en
slechts bij een visuele inspectie worden ingezet.

4.1

C-staal substraat

Uitgevoerde reinigingsprocedures
Van de C-staal substraten zijn de met Dromus BX (frezen) en Garia GX-32 (dieptrekken) bewerkte oppervlakken gereinigd. De proeven met Ensis E (conserveringsmiddel) zijn komen te
vervallen.
Alle monsters (Dromus BX en Garia GX-32) voor C-staal zijn gereinigd volgens de standaard
procedures voor dampontvetten zoals beschreven in Bijlage A en voor waterig alkalisch reinigen in Tabel 2.3 van Hoofdstuk 2.
-

Zoals hierna beschreven, zal blijken dat hiermee een oppervlakte conditie wordt bereikt die
vergelijkbaar is met de als schoon aangemerkte referentieconditie 0.

Testresultaten
De resultaten van de indirecte oppervlakte-spanningsmetingen staan weergegeven in Figuur 4.1.
Voor de volledigheid zijn tevens de waarden uit de eerste fase van het onderzoek zoals beschreven in Hoofdstuk 3 opgenomen.
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Garia GX 32-verouderd-cylcohexaan

Dromus BX-verouderd-cylcohexaan

Garia GX 32-direct-cylcohexaan

Dromus BX-direct-cylcohexaan

Garia GX 32-verouderd-Alkalisch

Dromus BX-verouderd-Alkalisch

Garia GX 32-direct-Alkalisch

Reinigingsproeven

ENSIS E-verouderd

ENSIS E-direct

Garia GX 32-verouderd

Garia GX 32-direct

Dromus BX-direct

Dromus BX-verouderd

Vervuild

Reinigingsproeven

Dromus BX-direct-Alkalisch

Schoon

Ridoline -US

Referentiecondities

Ridoline -dompelen

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Alk+plasma

mN/m

Oppervlaktespanningsmetingen C-staal

Conditie

Figuur 4.1 Resultaten van de indirecte oppervlaktespanningsmetingen aan C-staal
De resultaten van de oppervlakte-spanningsmetingen laten zien dat voor zowel de direct gereinigde als verouderde conditie de waarden voor de oppervlaktespanning overeenkomen met die
van de referentieconditie. Op één conditie na, wordt voor alle monsters als indirecte waarde
voor de oppervlaktespanning, 44 mN/m of hoger van de referentietestvloeistof vastgesteld. Alleen de dampontvette conditie van het dieptrekproduct met de verouderde dieptrekolie Garia GX32 geeft een lagere waarde, namelijk 40 <42 mN/m.
De resultaten van de XPS-analyses staan weergegeven in Figuur 4.2 en Bijlage D. Uit deze analyses blijkt dat na reinigen de C/Fe verhouding sterk daalt voor waterige alkalisch ontvette monsters. Echter niet tot dezelfde waarde als van de referentieconditie. Hieruit moet geconcludeerd
worden dat er nog restanten bewerkingsvloeistof achtergebleven zijn. De dampontvette condities laten in de XPS-analyses een waarde zien die overeenkomt met de referentieconditie na
plasmareinigen, C/Fe  2.
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Referentiecondities

Reinigingsproeven
C/Me-C-staal

999
1000
249
100

C/Fe

45,7
12,2

10

5,2

Garia GX 32-verouderd-cylcohe...

Garia GX 32-direct-cylcohexaan

Dromus BX-direct-cylcohexaan

Garia GX 32-verouderd-Alkalisch

conditie

Garia GX 32-direct-Alkalisch

Dromus BX-direct-Alkalisch

Reinigingsproeven

ENSIS E-verouderd

ENSIS E-direct

Garia GX 32-verouderd

Garia GX 32-direct

Dromus BX-direct

Dromus BX-verouderd

Vervuild

Dromus BX-verouderd-cylcohexaan

2

1,8

Dromus BX-verouderd-Alkalisch

Schoon

Ridoline -US

2,6 2,3

Ridoline -dompelen

1

Alk+plasma

1,7

Figuur 4.2 Resultaten XPS-analyses op C-staal substraat. De waarden voor de C/Fe verhouding staan in de figuur vermeld
In Figuur 4.3 is een selectie van de resultaten van de spreidproeven weergegeven. Opvallend is
het verschil in spreidgedrag tussen de direct gereinigde monsters (links) en de verouderd en gereinigde monsters (rechts). Dit gedrag is niet te verklaren uit verschillen in reiniging en reinigingsresultaat. De verschillen tussen de twee condities zijn alleen terug te voeren op verschillen
in de uitvoering van de spreidproef:
 De spreidproeven zijn niet gelijktijdig uitgevoerd.
 De spreidproeven zijn in verschillende ovens uitgevoerd.
 De monsters links zijn langzaam naar soldeer temperatuur gebracht (met 100°C/h), de monsters rechts snel (in 30 minuten naar soldeertemperatuur).
Het verschil in resultaat kan verklaard worden uit:
 segregatie gedrag van het soldeer,
 selectief verdampen van de legeringselementen.
Beide aspecten zijn een gevolg van een langzame opwarmcyclus. Het verschil in spreidgedrag
mag dus niet gerelateerd worden aan verschillen in reinheid, maar aan het gedrag van het soldeer tijdens de soldeercyclus.
Een vergelijking van de monsters per kolom laat echter zien dat er met de spreidproef geen onderscheid gemaakt kan worden tussen monsters gereinigd in cytlohexaan en in Ridoline 600B.
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Figuur 4.3

4.2

Selectie van de uitgevoerde spreidproeven op gereinigde C-staal substraat.
Monsters links zijn met een lange soldeercyclus (langzame opwarmsnelheid)
gesoldeerd, de monsters rechts met een korte cyclus. (BAg65Cu20Pd850-900
soldeer)

AISI316L substraat

Uitgevoerde reinigingsprocedure
Op alle monsters zijn eerste de standaard-reinigingsprocedure uitgevoerd zoals vermeld in Bijlage A voor het dampontvetten en Tabel 2.3 Hoofdstuk 2 voor het waterig alkalisch reinigen.
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Tabel 4.1 Optimalisatiestap voor het reinigen van Fenella Oil D-801 trek-olie
Conditie
Reinigingsprocedure
Indirecte
Concentratie: 5% oplossing
oppervlaktespanningsmeting
mN/m
direct gereinigd Duur: 5 min (standaard)
Methode: Dompelen + Roeren (agitatie) 40 <42
Temperatuur: 60°C
Duur: 10 min
Methode: Dompelen + Roeren (agitatie)
Temperatuur: 60°C
Duur: 5 min
Methode: Dompelen + Roeren (agitatie)
+ 5 min Ultrasoon trillen
Temperatuur: 60°C

Verouderd

36 <38

 44

Duur: 10 min
Methode: Ultrasoon trillen
Temperatuur: 60°C

 44

Duur: 5 min. (standaard)
Methode: Dompelen + Roeren (agitatie)
Temperatuur: 60°C

>32 < 34

Duur: 10 min
Methode: Dompelen + Roeren (agitatie)
Temperatuur: 60°C

32 < 34

Duur: 5 min
Methode: Ultrasoon trillen
Temperatuur: 60°C

36 < 38

Duur: 10 min
Methode: Ultrasoon trillen
Temperatuur: 60°C

42 < 44

Duur: 15 min
Methode: Ultrasoon trillen
Temperatuur: 70°C

 44

Testresultaten
Figuur 4.4 toont de resultaten van de indirecte oppervlakte-spanningsmetingen. Voor zover een
optimalisatiestap is uitgevoerd, is alleen het resultaat van de standaardreiniging en de geoptimaliseerde reiniging opgenomen om de figuur leesbaar te houden.
Het blijkt dat voor de snij- en smeeroliën de standaardreiniging met alleen dompelen voor zowel
de direct als de verouderde conditie voldoende resultaat heeft. Voor het dampontvetten in cyclohexaan geldt over het algemeen hetzelfde. Alleen voor KS-fluid-D blijkt de verouderde conditie na dampontvetten niet de waarde van de schone referentieconditie van de XPS- en oppervlaktespanningsmetingen te bereiken.
Alleen de bewerkingsvloeistof voor dieptrekken, Fenella Oil D-801, blijkt niet met standaard
instellingen met waterig alkalisch reinigen afdoende te verwijderen te zijn. Dit geldt zowel voor
de direct als de na verouderen gereinigde conditie. Voor deze combinatie is daarom een optimalisatiestap uitgevoerd. Voor dampontvetten zijn de standaard instellingen afdoende voor een
goede reiniging van de met Fenella Oil D-801 bewerkte monsters.
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Tabel 4.1 geeft het resultaat van de optimalisatiestap voor het reinigen van de met Fenella Oil
D-801 bewerkte monsters. Eerst is de reinigingstijd verhoogd van 5 naar 10 minuten dompelen.
Dit geeft onvoldoende resultaat. Het inzetten van mechanische ondersteuning door ultrasoon
reinigen geeft een duidelijke verbetering, waarbij een toename van de reinigingsduur van 5 naar
10 minuten een verdere verbetering geeft. Het beste resultaat wordt bereikt als tevens de temperatuur wordt verhoogd naar 70°C. Door de reinigingstijd, de reinigingstemperatuur en de mate van mechanische ondersteuning te verhogen kan een goed reinigingsresultaat verkregen worden.
Bovenstaande wordt verder verduidelijkt aan de hand van de resultaten van de indirecte oppervlaktespanningsmetingen, de XPS-analyses en de spreidproeven.

KS-fluid-O-EP-verouderd-cyclohexaan

Fenella Oil D 801-verouderd-cyclohexaan

KS-fluid-D-verouderd-cyclohexaan

KS-fluid-O-EP-direct-cyclohexaan

Fenella Oil D 801-direct-cyclohexaan

KS-fluid-D-direct-cyclohexaan

Fenella Oil D 801-verouderd-alkalisch-OPT

KS-fluid-O-EP-verouderd-alkalisch

Fenella Oil D 801-verouderd-alkalisch-ST

KS-fluid-D-verouderd-alkalisch

Fenella Oil D 801-direct-alkalisch-ST

KS-fluid-O-EP-direct-alkalisch

Reinigingsproeven

KS-fluid-D-direct-alkalisch

Fenella Oil D 801-direct

Fenella Oil D 801-verouderd

KS-fluid-O-EP-direct

KS-fluid-O-EP-verouderd

Ridoline -US

KS-fluid-D-verouderd

Vervuild

Reinigingsproeven

Fenella Oil D 801-direct-alkalisch-OPT.

Schoon

KS-fluid-D-direct

Referentiecondities

Alk+plasma

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Ridoline -dompelen

mN/m

Oppervlakte
spanningsmeting
RVS-AISI316L
Opp spanning
(RVS316L)

Conditie

Figuur 4.4

Indirecte oppervlaktespanningsmetingen RVS-AISI316L substraten. Voor de
volledigheid zijn de resultaten van de referentietoestanden ter vergelijking
meegenomen.
ST = Standaard
OPT = Geoptimaliseerd

Duidelijk is te zien dat voor de snij- en smeeroliën KS-Fluid D en KS-Fluid O-EP met de standaard-reinigingsmethoden goede resultaten worden behaald, waarden van 44 mN/m of hoger.
Alleen voor KS-Fluid-D na verouderen en dampontvetten (cyclohexaan) wordt een lage waarde
van >36 <38 mN/m gemeten.
De trekvloeistof Fenella Oil D-801 laat zich moeilijker verwijderen met een waterig alkalische
oplossing. Na een optimalisatie-stap worden weer goede waarden (44 mN/m of hoger) gemeten.
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Figuur 4.5 en Bijlage D tonen de resultaten van de XPS-analyses. Het blijkt dat voor de waterig
alkalisch direct gereinigde conditie lagere C/M-verhouding worden gehaald dan de na veroudering gereinigde conditie, respectievelijk 2,8 en 3,2-7,7. Volgens de XPS-analyses is daarbij de
alkalische reiniging, bij een directe reiniging na bewerken, vollediger dan de reiniging met
dampontvetten in cyclohexaan. Na verouderen van de bewerkingsvloeistoffen worden vergelijkbare resultaten bereikt voor de beide reinigingstechnieken. Bij dampontvetten in cyclohexaan worden hogere verhoudingen van C/Cr voor de met KS-Fluid O-EP bewerkte monster
gemeten (voor respectievelijk de direct en verouderde conditie 8,1 en 6,5). Dit tegen 2,8 en 7,7
voor de waterig alkalische gereinigde toestand.
De relatief hoge verhoudingen voor C/Cr in Figuur 4.5 bij de schone referentiecondities behoeft
een verklaring. Deze substraten zijn bij het plasma reinigen onder zuurstof gereinigd. Daarbij is
blijkens de XPS-analyes Cr uit het oppervlak gediffundeerd en zuurstof is verhoogd. Bij een gelijkblijvende C-concentratie, betekend dit een hogere C/Cr verhouding. Bij de latere proeven is
tijdens het plasma reinigen waterstof gebruikt. Het Cr blijft nu in het oppervlak behouden (zie
Bijlage D).
Referentiecondities

Reinigingsproeven
C/Me-AISI316L

1000
300
100
15,615,3

KS-fluid-O-EP-verouderd-cyclo

Fenella Oil D 801-verouderd-cy

KS-fluid-D-verouderd-cyclohexaan

Fenella Oil D 801-direct-cyclo

KS-fluid-D-direct-cyclohexaan

Fenella Oil D 801-verouderd-al

Fenella Oil D 801-verouderd-al

Fenella Oil D 801-direct-alkali

Fenella Oil D 801-direct-alkalis

KS-fluid-O-EP-direct-alkalisch

Reinigingsproeven

KS-fluid-D-direct-alkalisch

Fenella Oil D 801-direct

KS-fluid-O-EP-direct-cyclohexaan

Vervuild

Fenella Oil D 801-verouderd

KS-fluid-O-EP-verouderd

KS-fluid-O-EP-direct

KS-fluid-D-verouderd

Ridoline -US

KS-fluid-D-direct

Ridoline -dompelen

Alk+plasma

Schoon

6,5

3,2

2,8 2,8

1

8,1

7,7

6,6

KS-fluid-D-verouderd-alkalisch

10

KS-fluid-O-EP-verouderd-alkal

C/
Cr

428

249

conditie

Figuur 4.5 XPS-analyses aan AISI316L. De C/Cr verhoudingen staan boven de balken vermeld.
(Voor een verklaring van de hoge C/Cr-verhouding bij de schone referentiecondities
wordt verwezen naar de tekst)
Een selectie van de spreidproeven is weergegeven in Figuur 4.6. Over het algemeen is er geen
onderling verschil in spreidgedrag tussen de monsters waar te nemen.
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(b) KS-Fluid O-EP

(a) KS-Fluid D
(c) Fenella Oil D-801
Figuur 4.6 Selectie van de spreidproeven op gereinigde monsters van RVS-AISI316L. (a) KSFluid D, (b) KS-Fluid O-EP, (c) Fenella Oil D-801. (BAG65Cu20Pd850-900
soldeer)
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4.3

OFE-Koper substraten

Uitgevoerde reinigingsprocedures
Voor het reinigen en na zowel het alkalisch reinigen als het dampontvetten gaven de OFE-koper
substraten een sterke verkleuring te zien, Figuur 4.7.

(a) Met M2AZ2 bewerkte monsters na reini- (b) Met M2AZ2 bewerkte monsters na reinigen. Voorzijde
gen. Achterzijde

(c) Met Macron MX-32 bewerkte monsters na verouderen en reinigen.
Figuur 4.7 Uiterlijk van de OFE-koper substraten na het reinigen en voor het solderen. Zowel
na waterig alkalische als na dampontvetten. Voor het reinigen zien de monsters er
vergelijkbaar uit
De bewerkingsvloeistoffen voor draaien en frezen, M2AZ2 en Sitalla AY-402-01, blijken over
het algemeen goed te verwijderen volgens de standaard reinigingsmethoden voor waterig alkalisch reinigen en dampontvetten.
De bewerkingsvloeistof voor dieptrekken, Macron MX-32, blijkt met dampontvetten na zowel
direct reinigen als na verouderen goed te verwijderen te zijn. Voor waterig reinigen met Galvaclean-20 blijken de standaard condities niet afdoende te zijn. Dit geldt zowel voor de direct gereinigde als voor de na verouderen gereinigde conditie. Met name in de verouderde conditie
blijkt Macron MX-32 moeilijk met waterig alkalisch reinigen te verwijderen te zijn, zoals blijkt
uit Tabel 4.2, waarin de optimalisatie van het reinigen van Macron-MX-32 is weergegeven.
Omdat uit het vooronderzoek van Hoofdstuk 3 bekend is dat bij lange reinigingstijden, aanetsen
van het Cu op kan treden, zijn de reinigingstijden niet extreem verhoogd. Voor de monsters die
bewerkt zijn met Macron-MX-32 kon in geen van de gevallen de referentiewaarde voor de oppervlaktespanning meer worden bereikt. In conditie 3, waarin de monsters direct na bewerken
zijn gereinigd, blijkt een reinigingstijd van minimaal 10 minuten noodzakelijke om waarden van
40 <42 mN/m voor de indirecte oppervlaktespanningsmeting te halen. Met name de verouderECN-CX--01-088
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de conditie 4 blijkt moeilijk tot slecht te reinigen te zijn met Galvaclean-20. In de indirecte oppervlaktespanningsmeting blijven de waarden steken op 32 <34 mN/m. Dat het verouderde
Macron-MX-32 moeilijk te verwijderen is, wijst op verharste oliën/vetten. Deze kunnen alleen
met een sterk alkalisch middel worden gereinigd en niet met het neutrale Galvaclean-20.
Tabel 4.2 Optimalisatiestap voor het reinigen van OFE-Koper monsters bewerkt met MacronMX-32
Conditie
Reinigingsprocedure
Indirecte
Concentratie: 5% oplossing
oppervlaktespanningsmeting
mN/m
direct gereinigd Duur: 5 min (standaard)
Methode: Dompelen + Roeren (agitatie) 32 <34
Temperatuur: 60°C

Verouderd

Duur: 10 min
Methode: Dompelen + Roeren (agitatie)
Temperatuur: 60°C

40 <42

Duur: 5 min
Methode: Ultrasoon trillen
Temperatuur: 60°C

 36 <38

Duur: 5 min (standaard)
Methode: Dompelen + Roeren (agitatie)
Temperatuur: 60°C

30 < 32

Duur: 10 min
Methode: Dompelen + Roeren (agitatie)
Temperatuur: 60°C

32 < 34

Duur: 15 min
Methode: Ultrasoon trillen
Temperatuur: 60°C

32 < 34

Testresultaten
Figuur 4.8 toont de resultaten van de indirecte oppervlaktespanningsmetingen. De snij- en
smeeroliën, M2AZ2 en Sitala AY402-01, blijken het eenvoudigst te verwijderen te zijn. Voor
de dieptrekolie blijkt ook na optimalisatie met het waterig alkalisch reinigen niet de oppervlakteconditie van referentie ‘0’ bereikt te kunnen worden. Met dampontvetten in cyclohexaan kan
dit wel bereikt worden.
Figuur 4.9 en Bijlage D tonen de resultaten van XPS-analyses. Deze bevestigen globaal voor de
snij- en smeeroliën het reinigingsresultaat zoals gemeten met de indirecte oppervlaktespanningsmeting met de testvloeistoffen. Echter, de referentieconditie ‘0’ na plasma-reinigen, wordt
niet meer geheel bereikt. De C/Cu verhoudingen blijven liggen tussen 2 en 8,6, terwijl na plasma reinigen deze verhouding 1,9 bedroeg. Wel is een duidelijke verbetering ten opzichte van de
niet gereinigde conditie bereikt. Voor de waterig alkalisch gereinigde monsters, worden C/Cu
verhoudingen gevonden die overeenkomen met de referentieconditie na de simulatiereiniging.
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Alk+plasma-BAg78Cu

Alk+plasma-BAg65Cu20Bd

50
45
40
35
30
25
20
15
Macron MX32-verouderd-BAg78Cu

Oppervlaktespanning (OFE Koper)
Reinigingsproeven

Macron MX32-verouderd-cyclohexaan

(a) Referentie condities
Macron MX32-verouderd-BAg65C

Macron MX32-direct-BAg78Cu

Macron MX32-direct-BAg65Cu20Pd

Sitala-AY 402.01-verouderd-BAg

Sitala-AY 402.01-verouderd-BAg

Sitala-AY 402.01-direct-BAg78Cu

Sitala-AY 402.01-direct-BAg65Cu.

M2AZ2-verouderd-BAg78Cu

M2AZ2-verouderd-BAg65Cu20Pd

M2AZ2-direct-BAg78Cu

M2AZ2-direct-BAg65Cu20Pd

Galvaclean -US-BAg78Cu

Galvaclean -US-BAg65Cu20Pd

Galvaclean-dompelen-BAg78Cu

Galvaclean-dompelen-BAg65Cu20Pd

Conditie

Sitala-AY 402.01-verouderd--cycloh

M2AZ2-verouderd-cyclohexaan

Macron MX32-direct-cyclohexaan

Sitala-AY 402.01-direct--cyclohexaan

Sitala-AY 402.01-direct--cyclohexaan

M2AZ2-direct-cyclohexaan

Macron MX32-verouderd-opt.(10min

Macron MX32-verouderd-standaard

Sitala-AY 402.01-verouderd-standaard

M2AZ2-verouderd-US-10.min

M2AZ2-verouderd-domp-10 min

Macron MX32-direct-standaard-US

Macron MX32-direct-dompelen-Opt.

Macron MX32-direct-standaard-dom

Sitala-AY 402.01-direct-standaard

mN/m

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

M2AZ2-direct-alkalisch-standaard

mN/m

Figuur 4.10 toont een selectie van de uitgevoerde spreidproeven. Het BAg65Cu20Pd850-900
soldeer blijft een slechte spreiding vertonen zoals al is vastgesteld bij de referentiecondities.
Tussen de verschillende spreidproeven is visueel geen direct verband tussen de oppervlaktereinheid en het spreidgedrag waar te nemen. Wel valt op dat de monsters na het vacuümsolderen in
de spreidproef zeer schoon uit de oven komen. Vergelijk daartoe het uiterlijk van de gesoldeerde monsters in Figuur 4.10 met het uiterlijk van de monsters na reinigen in Figuur 4.7. Blijkbaar
heeft het vacuümsolderen een sterke reinigende werking. De verkleuringen zijn nagenoeg verdwenen. Ook het soldeer toont geen onacceptabele verkleuringen.
Oppervlaktespanning (OFE Koper)
Referentie condities

Conditie

(b) Reinigingsproeven
Figuur 4.8 Resultaten indirecte oppervlakte spanningsmetingen OFE-Koper
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C/Me OFE-Koper

Referentiecondities
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10

Reinigingsproeven

100
61,5
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7,4
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8,6
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1,9
6,5

2

1

Conditie

Figuur 4.9 Resultaten van de XPS-analyses op OFE-Koper. De C/Cu verhoudingen staan boven
de kolommen vermeld
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(a) M2AZ2 gereinigd en gesoldeerd met (b) M2AZ2 gereinigd en gesoldeerd met
BAg72Cu-780
BAg65Cu20Pd-850-900
BAg-72Cu 780

BAg65Cu20Pd 850-900

(c) Sitala AY 402-01 gereinigd en gesoldeerd (d) Macron-MX-32 gereinigd en gesoldeerd
met BAg72Cu-780 en BAg65Cu20Pd-850-900 met BAg72Cu-780 en BAg65Cu20Pd-850-900
Figuur 4.10 Selectie van de uitgevoerde spreidproeven op OFE-koper

4.4

Bespreking resultaten reinigingsproeven

Zoals al gebleken is uit de eerste fase van het onderzoek, zijn spreidproeven moeilijk te interpreteren proeven waar het de reinheidsgraad van een substraat betreft. Hoewel verschillen tussen
verschillende reinigingsproeven met XPS en indirecte oppervlaktespanningsmetingen zijn aan te
tonen, komen deze niet tot uiting in de spreidproeven. De spreidproeven kunnen wel worden ingezet als visuele beoordeling van de resultaten in de te verwachten soldeernaad. Daarbij spelen
onder andere optredende verkleuringen een rol.
De XPS-analyse blijkt de gevoeligste meting van de uitgevoerde karakteriseringsproeven. Boven een bepaalde vervuilingsgraad toont ook de indirecte oppervlaktespanningsmeting met testvloeistoffen met een gedefinieerde oppervlaktespanning, een werkbare methode. In Figuur 4.11
zijn de met XPS gemeten C/Me verhoudingen en de indirect gemeten oppervlaktespanning per
substraat tegen elkaar uitgezet. Uit deze figuur kan geconcludeerd worden dat er een drempel
waarde is voor de mate van vervuiling waarboven de indirecte oppervlakte spanningsmeting
gaat discrimineren. Globaal ligt deze drempelwaarde bij een C/Me verhouding van ca 10-12.
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Figuur 4.11 C/Me verhouding uit de XPS analyses vs. de indirect gemeten oppervlaktespanning
Bij geen van de monsters waarbij met de indirecte oppervlaktespanningsmeting een waarde van
44 mN/m of beter wordt gemeten treden verkleuring van substraat of soldeer op. Hieruit kan
voorlopig geconcludeerd worden dat deze methode voldoende discrimineert en een eenvoudige
methode biedt om de reinheid van hoogtemperatuur te solderen oppervlakken te karakteriseren.
Echter, verdere proeven om na te gaan of de soldeerverbinding ook vanuit mechanisch en corrosie aspect voldoende is, zullen nog moeten worden uitgevoerd. Deze proeven maakten geen deel
uit van dit project.
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5.

DISCUSSIE

Voor het karakteriseren van de mate van reiniging van bewerkte oppervlakken zijn een drietal
methoden toegepast:
 Spreidproeven.
 XPS-analyses waarbij de C/Me verhouding is bepaald. (Me is daarbij een kenmerkend legeringselement in het substraat).
 Indirecte oppervlaktespanningmeting met testvloeistoffen (30-44 mN/m).
.
Uit proeven met referentiecondities waarbij optimaal schone en maximaal vervuilde oppervlakte
condities met elkaar zijn vergeleken blijkt dat spreidproeven onvoldoende discrimineren om een
oordeel uit te kunnen spreken. Wel treden bij C-staal en RVS-AISI316L verkleuringen van het
soldeer en het substraat op bij een maximale vervuiling van het substraat. In de vervolg reinigingsproeven zijn daarom de spreidproeven alleen nog visueel beoordeeld.
Uit het karakteriseringsonderzoek aan de referentiemonsters blijkt dat in de optimaal schone
condities, met de indirecte oppervlaktespanningsmeting waarden van 44 mN/m en hoger worden gemeten. Na verontreinigen met bewerkingsvloeistoffen zakken de waarden naar 30-32
mN/m in de maximaal vervuilde oppervlakte conditie.
De reinigingsproeven met waterige (alkalische) reinigingsmiddelen en door middel van conventioneel dampontvetten met cyclohexaan laten zien dat de met snij- en smeeroliën bewerkte oppervlakken goed te reinigen zijn. Zowel direct na bewerken (tot max. 3 dagen na bewerken) als
na sterk verouderen (tot 7 maanden onder kamercondities) gaven de oppervlakken met de indirecte oppervlaktespanningsmeting met testvloeistoffen een waarde vergelijkbaar met de schone
referentieconditie. Daarvoor was reinigen met alleen agigatie (roeren) als ondersteuning voldoende. Ultrasoon ondersteuing gaf geen verdere verbetering De XPS-analyses gaven aan dat er
nog restanten van de bewerkingsvloeistoffen op het oppervlak aanwezig waren. Tot een bepaalde C/Me-verhouding was deze restant verontreiniging niet vast te stellen met het bereik van de
toegepaste testvloeistoffen voor de indirecte oppervlakte-spanningsmeting. Blijkbaar is er een
drempelwaarde voor de mate van verontreiniging waaronder deze niet meer met de gebruikte
testvloeistoffen vastgesteld kan worden. De hoogste waarde van de gebruikte testvloeistoofen
bedroeg 44 mN/m. Deze correspondeert met een C/Me verhouding van ongeveer 12. Blijkbaar
is dit de drempelwaarde waaronder niet verder gediscrimineerd kan worden met gebruikte meet
bereik van de testvloeistoffen. Er kan dus gesteld worden dat met de indirecte oppervlaktespanningsmeting met testvloeistoffen de mate van reinheid van een oppervlak tot een zekere drempelwaarde kan worden vast gesteld. Omdat alle spreidproeven op monsters waarbij de indirecte
oppervlaktespanningsmeting waarden van 44 mN/m of hoger waren er geen verkleuring van het
soldeer of het substraat laten zien, kan geconcludeerd worden dat deze meting voldoende discrimineert. Dit onderzoek maakte geen deel uit van dit project.
De dieptrekoliën laten zich moeilijker verwijderen. Daarbij is het reinigingsgedrag van de monsters in de direct gereinigde en de na verouderen gereinigde conditie vergelijkbaar waarbij de
verouderde conditie moeilijker te reinigen blijkt te zijn. De oorzaak van het moeilijker reinigen
van de dieptrekproducten ligt waarschijnlijk bij de zware belasting van het oppervlak tijdens
dieptrekken.
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Om de waterig (alkalische) reinigingsprocedure te optimaliseren, is de reiniging van de diepgetrokken producten geïntensifieerd Na elke stap is het effect aan de hand van de indirecte spanningsmeting gemeten. Hieruit blijkt inderdaad dat er een verbetering optreedt. Daarbij wordt
niet in alle gevallen de conditie van de schone referentie bereikt. Verder blijkt dat ultrasoon ondersteuning noodzakelijk is voor het bereiken van het beste resultaat bij de diepgetrokken producten.
Bij het optimaliseren van het reinigen met waterige alkalische reinigingsmiddelen blijkt daarbij
dat de indirecte oppervlaktespanningsmeting goed bruikbaar is bij het sturen van de optimalisatie.
Dat bij het reinigen van de met snij- en smeerolieën bewerkte monsters geen ultrasoon ondersteuning nodig is, wil niet zeggen dat deze reinigingsmethode altijd achterwege kan blijven. Ultrasoon reinigen zal nodig blijven voor het verwijderen van vastzittende stofdeeltjes en dergelijke. Ook voor het goed reinigen in spleten zal ultrasoon reinigen naar verwachting nodig blijven.
Om de reiniging goed uit te kunnen voeren, zal een reinigingsprocedure moeten worden opgesteld. Om te komen tot zo'n procedure is in het volgende hoofdstuk een concept richtlijn beschreven voor het optimaliseren van het reinigingsproces. Deze concept richtlijn zal worden ingevoerd bij een aantal van de deelnemende bedrijven. Daarbij is het streven deze concept richtlijn draagvlak te geven door invoering bij toeleverende bedrijven.
Met het inzetten van de concept reinigingsrichtlijn kan een breder draagvlak ontstaan voor milieu vriendelijke reiniging met waterig (alkalische) reinigingsmiddelen. Deze reinigingsmiddelen
zijn minder milieubelastend omdat ze geen koolwaterstofverbindingen of andere vluchtige organische stoffen bevatten. De algehele emissie van dampen van deze verbindingen zal daardoor
verminderen. Dit heeft tevens vanuit ARBO-oogpunt voordelen ivm blootstelling van personeel.

ECN-CX--01-088

49

50

ECN-CX--01-088

6.

CONCEPT REINIGINGSRICHTLIJN

Uit het bovenstaande kan de volgende concept richtlijn worden geformuleerd:
Voor het optimaliseren van een reinigingsprocedure kunnen indirecte oppervlakte spanningsmetingen met testvloeistoffen worden ingezet. Daarbij is het van belang te werken met referentieoppervlakken. Dit moeten dan oppervlakten zijn die representatief zijn voor het uiteindelijk te
reinigen substraat en worden uitgevoerd met de te verwijderen bewerkingsvloeistof.
Als referentieoppervlakken kunnen de volgende condities worden gedefinieerd
 (Optimaal) schoon oppervlak, bijvoorbeeld:
- dampontvet en plasmagereinigd, of
- schoon bewerkt (droog frezen)
 Sterk vervuild oppervlak:
Met deze twee condities zijn de uitersten bepaald.
Vervolgens moet het betreffende product volgens de door de fabrikant van het reinigingsmiddel
voorgeschreven procedure worden gereinigd. Daarna moet op het oppervlak opnieuw de testvloeistoffen worden aangebracht.
Als het resultaat overeenkomt met dat van de (optimaal) schone oppervlakte conditie, is het oppervlak voldoende gereinigd. Is dit niet het geval, dan zal de reiniging moeten worden geïntensiveerd. Dit kan door een van de volgende aspecten van het reinigen te versterken:
 de tijd,
 de temperatuur,
 de mechanische ondersteuning (ultrasoon trillen),
 de concentratie.
Deze verschillende aspecten kunnen niet ongelimiteerd versterkt worden. Als gevolg van een te
intensieve reiniging kunnen aantastingen (beitseffecten) van het substraat optreden.
Na elke intensivering van het reinigingsproces moet opnieuw een meting met een testvloeistof
worden uitgevoerd. Het reinigen moet herhaald worden totdat de resultaten van het schone referentie oppervlak bereikt zijn.
Controle:
Om de indirecte oppervlaktespanningsmeting indicatief is, kunnen in samenspraak met de opdrachtgever controlemetingen kunnen worden uitgevoerd. Deze metingen kunnen bijvoorbeeld
bestaan uit:
 metingen van de oppervlaktevervuiling in de vorm van een C/Me verhouding, bijvoorbeeld
met XPS-analyses,
 uitvoeren van een beproeving van de soldeerverbindingen op mechanische en/of corrosieaspecten,
 overige overeen te komen testen.
In Figuur 6.1 is de reinigingsrichtlijn in een stroomschema weergegeven.

ECN-CX--01-088

51

Schoon referentieoppervlak
bv droog bewerkt

Bewerkt en te solderen product

Indirecte
oppervlaktespanningsmeting

Indirecte
oppervlaktespanningsmeting

Ref. 2

Ref. 1
Meetresultaat
Ref. 2
= Ref 1?

Reinigen vlgs
standaard
voorschrift

Ja

Nee

meet resultaat n = Ref
1?

Indirecte
oppervlaktespanningsmeting

Ja

Nee

Solderen

Reiniging intensiveren

Controle van soldeerresultaat ?

Specs soldeerverbinding

Nee

Klaar

Ja
Meting
C/Me verhouding

C/Me OK?
Nee

Reiniging intensiveren

Ja

Resultaat
OK?

Meting C/Me verhouding op ‘schoon’
oppervlak

Nee
C/Me OK?

Ja

Soldeer procedure
en Specs controleren

Nee
Figuur 6.1 Stroomschema voor de reinigingsrichtlijn

52

Ja

ECN-CX--01-088

7.

CONCLUSIES

 Het onderzoek heeft geleid tot het opstellen van een concept reinigingsrichtlijn. De richtlijn
is toepasbaar voor Hoogtemperatuur te solderen onderdelen.
 XPS-analyses en oppervlaktespanningsmetingen met testvloeistoffen maken het mogelijk
een onderscheid te maken tussen schone en sterk vervuilde oppervlakken.
 XPS-analyses en oppervlaktespanningsmetingen vertonen daarbij een vergelijkbare tendens.
 XPS-analyse is gevoeliger dan de meting met testvloeistoffen. De testvloeistoffen discrimineren boven een bepaalde vervuilingsgraad. Dit is waarschijnlijk voldoende voor een beoordeling op de reinheid van oppervlakken voor hoogtemperatuur te solderen onderdelen.
 De indirecte oppervlaktespanningsmeting met testvloeistoffen is snel en eenvoudig uit te
voeren.
 Snij en smeeroliën zijn eenvoudiger te verwijderen dan dieptrek-oliën. Over het algemeen
worden bij de vlakke geometriën al voldoende resultaten behaald met agitatie als mechanische ondersteuning. Ultrasoon trillen zal wel nodig blijven voor het verwijderen van vast
vuil zoals spanen en stof. Voor dieptrekoliën is ultrasoon-ondersteuning gewenst. Waarschijnlijk is dit terug te voeren op de zware belasting van het materiaaloppervlak tijdens de
dieptrekbewerking.
 Met de indirecte oppervlaktespanningsmeting kan een eerste optimalisatie van de reinigingsprocedure worden uitgevoerd. De meting is dan ook geschikt voor gebruik als eerste controle
of een oppervlak voldoende gereinigd is.
 Spreidproeven zijn geen goed criterium voor het bepalen van de reinheid van een te hoogtemperatuursolderen oppervlak. Met spreidproeven is geen eenduidige uitspraak te doen over
de reinheid van een oppervlak. Zowel in de schone als de zwaar vervuilde condities treedt
een goede en vergelijkbare spreiding van het soldeer op, maar geven wel verkleuringen als
gevolg van de verontreinigingen..
 Vervuiling heeft met name invloed op verkleuringen van substraat en soldeer.
 Plastische deformaties in C-staal en OFE-koper maken de materialen gevoelig voor aantasting door de waterige (alkalische) reinigingsmiddelen. Met name het OFE-koper blijkt gevoelig te zijn en een etsing in Galvaclean-20 te laten zien. Het AISI316L blijkt niet gevoelig
te zijn.
 Plasma-reinigen van RVS-AISI316L onder zuurstof introduceert waarschijnlijk zuurstof in
het substraat en een licht oxidatie van het oppervlak waardoor bij solderen een verkleuring
van het substraat optreedt. Uit een vergelijking van XPS-analyses aan RVS-AISI316L die
plasma gereinigd zijn met zuurstof en waterstofondersteuning, blijkt dat na plasmareinigen
met waterstofondersteuning een hoger Cr-gehalte wordt gemeten. Dit bevestigt de conclusie
dat het plasmareinigen van AISI316L met zuurstofondersteuning veranderingen in het materiaaloppervlak te weeg brengt.
Aanbevelingen voor verder onderzoek
 Uitvoeren van proeven op soldeerverbindingen op gereinigde oppervlakken met betrekking
tot de mechanische en corrosie eigenschappen om na te gaan of een indirecte oppervlaktespanningmeting met testvloeistoffen tot een bereik van 44 mN/m voldoende is.
 Om draagvlak voor een brede acceptatie van de concept richtlijn te creëren, zal deze een
brede verspreiding moeten krijgen. Dat zal kunnen plaatsvinden door publicaties (na de embargoperiode) en het inzetten van de concept richtlijn bij loonbedrijven en toeleveranciers.
Leveranciers van bewerkingsmiddelen en reinigingsmiddelen kunnen de concept reinigingsrichtlijn inzetten bij het opstellen van reinigingsprocedures.
 De richtlijn kan na aanpassingen ingezet worden binnen andere industriële processen binnen
o.a. de metaal, electro, etc.
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BIJLAGE A PROCEDURE VAN DE VOOR-REINIGING
Alle materialen zijn voor het onderzoek gereinigd, zodat tijdens het onderzoek invloeden van
onbekende verontreinigingen uit te sluiten zijn. Voor de verschillende substraten zijn de volgende procedure gevolgd:
Tabel A.1 Procedure van de voorreiniging
Reinigingsstap
Ultrasoon alkalisch
reinigen
Dampontvetten
(Cyclohexaan)
Plasma-reiniging

Materiaal
AISI316L

C-staal
60-70°C, 5-10min
spoelen (water, isopropanol), dampdrogen 80°C
80°C, Ultrasoon ondersteuning,Dampdrogen 80°C
Eerste vacuüm 10-3Bar 1e Onder zuurstof
Onder zuurstof
2e Waterstof
15-30 min.

OFE-Cu

Onder waterstof

BIJLAGE B INFORMATIEBLADEN BEWERKINGSVLOEISTOFFEN

SHELL KS FLUID D DIAMINFREE
(SHELL ADRANA D 601)
WATERMENGBARE KOELOLIE
Vrij van:
 Chloor,
 Diamines,

 Fosfor,
 Formaldehyde,

 Nitriet,

EIGENSCHAPPEN
SHELL KS FLUID D DIAMINFREE is een halfsynthetische met water mengbare koelolie.
De emulsie is speciaal ontworpen voor verspaning van hooggelegeerde-, roest- bestendige-,
zuurbestendige- en austenitische staalsoorten. Door zijn hoogwaardige EP-dopering is SHELL
KS FLUID D DIAMINFREE geschikt voor uiterst zware verspaningen. Met water gemengd krijgt
men een micro-emulsie, die zeer fijn verdeelde olie-druppels geeft en daardoor halftransparant is.
De emulsie heeft een zeer hoge stabiliteit, zeer goede corrosieweerstand en een goede verdraagzamheid voor de huid.
SHELL KS FLUID D DIAMINE vrije emulsies zijn bijzonder bacteriebestendig en bieden hierdoor zeer lange standtijden van het mengsel.

SHELL KS FLUID D DIAMINFREE
Karakteristieken
Gehalte minerale olie %
Kinematische viscositeit 20°C
Densiteit bij 20°C
pH 2% mengsel
Bescherming tegen corrosie 3%

Methode
ASTM D 4052
ASTM D 4052
DIN 51360/2

Typische waarden
27
380 cSt
1040 kg/m3
9,1
0-0

BEREIDING VAN EEN WERKZAME OPLOSSING
Vermenging geschiedt door de olie langzaam in water (liefst drinkwater-kwaliteit) te gieten, terwijl ondertussen grondig wordt geroerd. Indien mogelijk gebruik maken van een mengapparaat.

VOOROPGESTELDE CONCENTRATIES
Verspaning van staal en hooggelegeerd staal
Verspaning van gietijzer

3,5 - 5%
5 - 10%

CONCENTRATIEBEPALING
De concentratie van SHELL KS FLUID D DIAMINFREE kan bepaald worden aan de hand van
een refractometer (factor = 1)

SHELL M2AZ2
EMULGEERBARE MINERALE OLIE VOOR DE VERSPANENDE METAALBEWERKING





Stabiele emulsie
Lage zuurgraad
Geen stankontwikkeling
Geschikt voor non-ferro.

TOEPASSINGEN
SHELL M2AZ2 kan worden gebruikt als koel-smeermiddel bij het verspanen van corrosiege-voelige nonferro metalen en van makkelijk te bewerken ferro metalen. In deze toepassing wordt SHELL M2AZ2 overwegend in een concen-tratie van 5% v/v toegepast.
EIGENSCHAPPEN
• SHELL M2AZ2 geeft, toegevoegd aan water, een stabiele melkwitte emulsie.
• De emulsie heeft een relatief lage zuurgraad, zodat tijdens en na het bewerken van corro-siegevoelige
non-ferro metalen zoals koper, aluminium, zink of tin, geen vlekvorming op-treedt.
• SHELL M2AZ2 bezit een grote weerstand tegen de invloed van bacteriën, waardoor de emulsie tijdens
gebruik stabiel blijft, geen olie-afscheiding vertoont en geen onaangename geur veroorzaakt.
• De emulsie vertoont weinig of geen neiging tot schuimvorming tijdens gebruik.
SAMENSTELLING
SHELL M2AZ2 is een mineraal product, voorzien van emulgatoren, stabilisatoren, een antischuimtoevoeging en een bactericide.
ANALYSECIJFERS
SHELL M2AZ2
Dichtheid bij 15 ºC

kg/l

0,895

pH van een 5 % v/v emulsie
in leidingwater

8,5

SPECIFICATIES
SHELL M2AZ2 voldoet aan ISO klasse L-MAA volgens ISO 6743/7.
OPMERKINGEN
Emulgeerbare oliën dienen in gesloten verpakking in een vorstvrij magazijn te worden opgeslagen.
Hoewel de olie spontaan emulgeert, is het van belang tijdens het mengen te roeren. De olie dient aan het
water te worden toegevoegd.
De waterhardheid moet bij voorkeur tussen 5 en 20 °DH liggen.
Bij gebruik als koelsmeermiddel moet de meng-verhouding van olie en water regelmatig gecontroleerd
worden, daar tijdens gebruik de concentratie van de juiste waarde kan afwijken door uitsleepverliezen
en/of verdamping van water.
De concentratie kan bepaald worden met een refractometer en de hieronder weergegeven grafiek (niet
opgenomen). De concentratielijn wordt enigszins beïnvloed door de eigenschappen van de refractomeer
en van het gebruikte water. Zonodig kan de grafiek door het meten van bekende concentraties gecorrigeerd worden.

Bij het overschakelen op SHELL M2AZ2 is het van belang het koelvloeistofsysteem van de ma-chine
grondig te reinigen. Hiervoor adviseren wij het gebruik van een systeemreiniger.
Alhoewel de emulsie een goede bescherming te-gen corrosie geeft, is het toch gewenst de machines regelmatig en in het bijzonder voor een langdurige stilstand te smeren met een goede leibaanolie, bijvoorbeeld SHELL TONNA S Olie.
Voor zware bewerkingen van non-ferro metalen kan desgewenst de SHELL KS Fluid O-EP worden ingezet.
De bewerking van magnesium mag nimmer plaatsvinden met waterhoudende metaalbewerkingsvloeistoffen.
Fijn verdeeld magnesium kan spontaan reageren met water, waardoor brand-gevaar ontstaat. Voor het
bewerken van magne-sium adviseren wij het gebruik van een pure snijolie, bijvoorbeeld SHELL MACRON
H Olie.

SHELL

DROMUS

BX

Olie

EMULGEERBARE MINERALE OLIE VOOR DE VERSPANENDE METAALBEWERKING




Stabiele emulsie
Geen stankontwikkeling
Goede corrosiebescherming.

TOEPASSINGEN
SHELL DROMUS BX Olie is een universele boorolie voor het verspanen van ferro metalen. Daarnaast kan
het produkt ook in de juiste concentratie eventueel gebruikt worden voor slijpbewerkingen. Afhankelijk van
de bewerking wordt SHELL DROMUS BX Olie overwegend in de volgende concentraties toegepast:
draaien
- boren, frezen, zagen
- slijpen

4 à 5% (1 liter olie op 20 a 25 liter water)
5 à 6% (1 liter olie op 15 à 20 liter water)
2% (1 liter olie op 50 liter water)

EIGENSCHAPPEN
• SHELL DROMUS BX Olie geeft, toegevoegd aan water, een stabiele melkwitte emulsie.
• SHELL DROMUS BX Olie bezit een grote weerstand tegen de invloed van bacteriën, waardoor de
emulsie tijdens gebruik stabiel blijft, geen olie-afscheiding vertoont en geen onaangename geur veroorzaakt.
• SHELL DROMUS BX Olie geeft een goede bescherming tegen corrosie van zowel werk-stukken als
machine.
• De emulsie vertoont weinig tot geen neiging tot schuimvorming tiidens gebruik.
SAMENSTELLING
SHELL DROMUS BX Olie is een minerale olie, voorzien van emulgatoren, stabilisatoren, een anticorrosiedope en een bactericide.
ANALYSECIJFERS
SHELL DROMUS BX Olie
Dichtheid bij 15 °C

kg/l

0,893

pH van een 5 % v/v emulsie
in leidingwater

9,0

Corrosietest van een 5% v/v
emulsie (IP 125)

0/0-0

SPECIFICATIES
SHELL DROMUS BX Olie voldoet aan ISO klas-se L-MAA volgens ISO 6743/7.
OPMERKINGEN
Emulgeerbare oliën dienen in gesloten verpak-king in een vorstvrij magazijn te worden opgesla-gen.
Hoewel de olie spontaan emulgeert, is het van belang tijdens het mengen te roeren. De olie dient aan het
water te worden toegevoegd.
De waterhardheid moet bij voorkeur tussen 5 en 20° DH liggen.
De mengverhouding van olie en water moet regelmatig gecontroleerd worden, daar tijdens gebruik de
concentratie van de juiste waarde kan afwijken door uitsleepverliezen en/of verdamping van water.
De concentratie kan bepaald worden met een refractometer en de hieronder weergegeven grafiek (Niet
opgenomen) De concentratielijn wordt enigszins beïn-vloed door de eigenschappen van de refracto-meter
en van het gebruikte water.
Zonodig kan de grafiek door het meten van bekende concentraties gecorrigeerd worden.

Bij het overschakelen op SHELL DROMUS BX Olie is het van belang het koelvloeistof-systeem van de
machine grondig te reinigen.Hiervoor adviseren wij het gebruik van een systeemrei-niger.
Alhoewel de emulsie een goede bescherming tegen corrosie geeft, is het toch gewenst de machines regelmatig en in het bijzonder voor een langdurige stilstand te smeren met een goede leibaanolie, bijvoorbeeld SHELL TONNA S Olie.
Voor het bewerken van corrosiegevoelige nonferro metalen adviseren wij onze emulgeerbare olie SHELL
M2AZ2 of de SHELL METREMA Fluid GP.
De bewerking van magnesium mag nimmer plaatsvinden met waterhoudende metaalbewerkingsvloeistoffen. Fijn verdeeld magnesium kan spontaan reageren met water, waardoor brand-gevaar
ontstaat. Voor het bewerken van magne-sium adviseren wij het gebruik van een pure snijolie, bijvoorbeeld
SHELL MACRON GP Olie.

SHELL

GARIA

Oliën

CHLOORVRIJE SNIJ-OLIËN VOOR DE VERSPANENDE BEWERKING VAN STAAL EN HARDE LEGERINGEN





Minimale gereedschapslijtage
Optimale smering en warmte-afvoer
Geringe nevelvorming
Kunnen non-ferro materialen verkleuren.

TOEPASSINGEN
SHELL GARIA Oliën zijn transparante snij-oliën, die speciaal geschikt zijn voor zware verspanen-de bewerkingen van verschillende staalsoorten.
SHELL GARIA GP Olie is bijzonder geschikt voor automatendraaiwerk en voor het bewerken van ongelegeerde en gelegeerde staalsoorten met een treksterkte tot ca. 800N/mm².
SHELL GARIA GX Olie bevat, in een hogere concentratie, eenzelfde pakket toevoegingen als SHELL
GARIA GP Olie. De olie is uitermate geschikt voor het bewerken van alle staalsoorten en harde of taaie
legeringen op draai-automaten en bewerkingscentra. De hogere kostprijs van SHELL GARIA GX Olie
wordt in de meeste ge-vallen ruimschoots terugverdiend door lagere produktiekosten als gevolg van een
langere gereedschapstandtijd en door een nog betere oppervlaktefinish van het werkstuk.
SHELL GARIA BX Olie is een specialiteit voor de trage bewerkingen, zoals trekfrezen, draadsnij-den en
tappen van zeer moeilijk verspaanbare metalen.
SHELL GARIA TC Olie is, in nauw overleg met een grote fabrikant van diepboorbanken, speciaal ontwikkeld voor het diepboren van staal.
In vergelijking met de conventionele diep-booroliën kan met SHELL GARIA TC Olie een aanzienlijk langere standtijd van de boorkoppen bereikt worden, zelfs bij een hogere snijsnelheid en een grotere voeding. Daarnaast is het produkt geschikt voor het honen van gelegeerde staal-soorten.
SHELL GARIA TX Olie heeft bij alle vormen van diepboren uitstekende prestaties geleverd.
Zowel zeer moeilijk verspaanbare als hoog gele-geerde materialen kunnen met Garia TX Olie worden gediepboord. Door het zeer hoge gehalte aan toevoegingen kan SHELL GARIA TX Olie ook worden ingezet
voor de zeer trage en zware snijbewerkingen.

EIGENSCHAPPEN
•

De vorming van opgebouwde snijkanten op het snijgereedschap wordt effectief bestreden door
de hoge concentratie "Extreme-Pres-sure" dopes in de GARIA produkten.
Hierdoor wordt een minimale gereedschap-slijtage verkregen.

•

Door de betrekkelijk dunne basisoliën wordt een optimale koeling van het gereedschap en het
werkstuk verkregen, hetgeen van belang is voor de maatnauwkeurigheid van het werkstuk en de
standtijd van de gereed-schappen.

•

De SHELL GARIA Oliën bevatten komponen-ten die de nevelvorming effektief verminderen
waardoor de werkomgeving en de mensen die er werken minder belast worden.

•

Door de aanwezigheid van de zwavelhou-dende EP dopes in de GARIA Oliën kunnen
non-ferro metalen door het gebruik van deze "aktieve" snij-oliën verkleuren.

SAMENSTELLING
SHELL GARIA Oliën zijn vervaardigd uit speciaal geselecteerde (gehydrogeneerde) minerale basis-oliën,
met hieraan toegevoegd, onderling ver-schillende concentraties "Extreme-Pressure" do-pes en filmversterkers.

SPECIFICATIES
SHELL GARIA Oliën voldoen aan ISO klasse L-MHF volgens ISO 6743/7.

ANALYSECIJFERS
SHELL GARIA Olie

GP

GX

BX

TC

TX

Dichtheid bij 15 °C,

kg/l

0,873

0,879

0,898

0,881

0,881

Viscositeit bij 20 °C,

mm²/s

77

72

38

22

31,6

Viscositeit bij 40 °C,

mm²/s

31

30

20

11

16

Vlampunt (gesl. kroes),

°C

190

200

158

148

128

Stolpunt,

°C

-12

-15

-15

-21

-15

OPMERKINGEN
Bij het bewerken van non-ferro metalen die gevoelig zijn voor vlekvorming adviseren wij het gebruik van
SHELL MACRON Oliën. Over deze chloorvrije snij-oliën, die ook geschikt zijn voor het verspanen van
staal, is een aparte produkt informatie beschikbaar.
Een algemene richtlijn bij de keuze van een snij-olie vindt u in de applicatietabel.
SHELL GARIA Oliën zijn samengesteld uit gehy-drogeneerde minerale olien waardoor het produkt goed
verdragen wordt door de huid.

SHELL

MACRON

Oliën

CHLOORVRIJE SNIJ-OLIËN VOOR DE VERSPANENDE METAALBEWERKING





Minimale gereedschapslijtage
Optimale warmte-afvoer
Zowel voor staal als voor non-ferrometalen
Geringe nevelvorming.

TOEPASSINGEN
SHELL MACRON Oliën zijn transparante snij-oliën, die speciaal geschikt zijn voor de zwaar-dere bewerkingen van alle non-ferro metalen. Daarnaast worden zij toegepast voor het ver-spanen van staalsoorten
met een treksterkte tot ca. 800 N/mm².
SHELL MACRON H Olie is bijzonder geschikt voor het honen van aluminium, gietijzer en ongelegeerde
staalsoorten, maar kan daarnaast ook toegepast worden voor het met hoge snel-heid verspanen van
non-ferro metalen en voor het slijpen met diamantslijpschijven.
SHELL MACRON GP Olie is geschikt voor be-werkingen met zeer hoge snijsnelheden, vooral van
non-ferro metalen.
SHELL MACRON Olie GP is de juiste keuze als het erom gaat non-ferro metalen en automaten-staal zo
economisch mogelijk te verspanen.
SHELL MACRON MX Olie is uitermate geschikt voor draai-automaten en bewerkingscentra, waarop zowel
non-ferro metalen als lichte staal-soorten met een treksterkte tot ca. 800 N/mm² worden bewerkt.
Daarnaast is dit produkt geschikt als smeerolie voor de tandwieloverbrengingen in de spilkasten van gereedschapswerktuigen en kan het gebruikt worden als medium voor de eventueel aanwezige hydraulische
componenten in de machines.
EIGENSCHAPPEN
•

Door het uitgebalanceerde dope-pakket van filmversterkers en "anti-slijtage"-toevoegingen wordt
een minimale gereedschapslijtage ver-kregen.

•

Door de betrekkelijk dunne basisoliën wordt een optimale koeling van het gereedschap en het
werkstuk verkregen, hetgeen belangrijk is voor de maatnauwkeurigheid van het werk-stuk en de standtijd van de gereedschappen.

•

De snij-oliën veroorzaken geen verkleuring van non-ferro metalen. Het feit dat ze tevens kunnen
worden ingezet voor de bewerking van de lichtere staalsoorten, heeft als voor-deel dat het aantal metaalbewerkingsproduk-ten beperkt kan blijven.

•

De SHELL MACRON Oliën bevatten toevoe-gingen welke nevelvorming effectief vermin-deen,
waardoor de werkomgeving minder be-last wordt.

SAMENSTELLING
SHELL MACRON Oliën zijn vervaardigd uit spe-ciaal geselecteerde (gehydrogeneerde) minerale basisoliën, met hieraan toegevoegd, in onderling verschillende concentraties, "anti- slijtage"-dopes en filmversterkers.
ANALYSECIJFERS

SHELL MACRON Olie

H

GP

MX

Dichtheid bij 15 °C,

kg/l

0,854

0,870

0,875

Viscositeit bij 20 °C,

mm²/s

7,8

72

86

Viscositeit bij 40 °C,

mm²/s

5

26

30

Vlampunt (gesl. kroes),

°C

120

200

206

Stolpunt,

°C

-12

-12

-15

SPECIFICATIES
SHELL MACRON H Olie voldoet aan ISO klasse MHB volgens ISO 6743/7.
SHELL MACRON GP en MX Olie voldoen aan ISO klasse MHE volgens ISO 6743/7.

OPMERKINGEN
SHELL MACRON MX Olie kan tevens als hy-draulische olie worden gebruikt en wordt volgens DIN 51517
ingedeeld in de categorie HLP 32.
Voor de zwaardere bewerkingen van staal en van de harde en taaie legeringen adviseren wij het gebruik
van SHELL GARIA Oliën. Van deze serie chloorvrije snij-oliën is een aparte produkt infor-matie beschikbaar (PI 26).
Een algemene richtlijn bij de keuze van een snij-olie vindt u in de applicatietabel.
SHELL MACRON Oliën zijn samengesteld uit gehydrogeneerde minerale oliën waardoor het produkt goed
verdragen wordt door de huid.

SHELL

ENSIS

Vloeistof

E

CONSERVERINGSVLOEISTOF MET GOEDE WATERVERDRINGENDE EIGENSCHAPPEN GESCHIKT
VOOR BINNENOPSLAG




Geeft een dunne olie-achtige deklaag
Goede waterverdringende eigenschappen
Makkelijk verwijderbaar.

TOEPASSINGEN
SHELL ENSIS Vloeistof E wordt toegepast voor het tijdelijk beschermen tegen corrosie van werk-stukken
welke binnen worden opgeslagen. Door de waterverdringende eigenschappen is het niet noodzakelijk dat
natte werkstukken of materialen met een speciale waterverdringer worden behan-deld.

EIGENSCHAPPEN
•

Na verdamping van het oplosmiddel blijft een dunne olie-achtige deklaag achter (± 3 µ). Deze
laag heeft een goed indringend vermo-gen.

•

Door de goede waterverdringende eigen-schappen is het niet noodzakelijk dat natte werkstukken
eerst worden gedroogd.

•

De conserverende laag is met behulp van een mineraal oplosmiddel of alkalisch verwij-derbaar
(volgens VW 52.02).

•
•

De verkregen beschermingsduur tegen corro-sie bedraagt ± 12 maanden bij binnenopslag.
De vloeistof heeft goede demulgerende eigen-schappen zodat het verwijderde water goed van de
vloeistof te scheiden is.

SAMENSTELLING
SHELL ENSIS Vloeistof E bestaat uit een mine-raal oplosmiddel en een minerale olie. Hieraan zijn een
waterverdringer en anti-corrosiedopes toegevoegd.
ANALYSECIJFERS
SHELL ENSIS Vloeistof
E
Dichtheid bij

kg/l

0,830

Viscositeit bij 20 °C

15 °C

mm²/s

3,9

Vlampunt (gesl. kroes),

°C

35

SPECIFICATIES
SHELL ENSIS Vloeistof E voldoet aan ISO klasse L-REE volgens ISO 6743/8.

OPMERKINGEN
SHELL ENSIS Vloeistof E kan worden aange-bracht door dompelen, spuiten of met een zachte kwast.

Door de erin aanwezige oplosmiddelen is SHELL ENSIS Vloeistof E brandgevaarlijk.
De opgegeven laagdikte is een gemiddelde waar-de en is o.a. afhankelijk van de wijze van op-brengen en
de daarbij heersende omgevings-temperatuur.

De opgegeven beschermingsduur kan onder normale condities worden behaald, maar wordt sterk beïnvloed door o.a.:
- relatieve vochtigheid
- temperatuurschommelingen
- eventueel agressief milieu
- beschadiging van de film.

SHELL

KS

Fluid

O

-

EP

EEN UNIVERSELE MINERALE KOEL-VLOEISTOF VOOR VERSPANENDE BEWERKINGEN






Zeer stabiele emulsie
Geen stankontwikkeling
Goede corrosiewering
Uitstekende oppervlaktefinish
Geschikt voor zware bewerkingen.

TOEPASSINGEN
SHELL KS Fluid O - EP is een minerale olie bevattende koelvloeistof voor het verspanen van ferro en van
non-ferro metalen en heeft een zeer breed toepassingsgebied.
Door de "Extreme-Pressure" additives is SHELL KS Fluid O - EP inzetbaar voor de zware bewer-kingen.
Afhankelijk van de bewerking worden de onder-staande mengverhoudingen toegepast:
- draaien, boren en frezen 5 à 10%
(1 liter vloeistof op 10 à 20 liter water)
- zagen en slijpen 2 1/2 à 5%
(1 liter vloeistof op 20 à 40 liter water)

EIGENSCHAPPEN
•

SHELL KS Fluid O - EP vormt met leiding-water in de aanbevolen mengverhouding een zeer fijn
verdeelde stabiele emulsie met goe-de schuimeigenschappen.

•

De emulsie bezit een hoge weerstand tegen corrosie van zowel werkstukken als de machi-ne.

•

Het produkt bevat geen nitriet, geen aminen, geen boorzuur, geen chloor en geen fosfor.

•
De emulsie heeft een zeer lange levensduur.
SAMENSTELLING
SHELL KS Fluid O - EP bevat minerale olie en tevens emulgatoren, een anti-corrosiemiddel en een EP
additive.

ANALYSECIJFERS
SHELL KS Fluid O - EP
Dichtheid bij 15 °C

kg/l

0,970

pH van een 10 % v/v emulsie
in leidingwater,

9,2

Corrosietest vlgs DIN 51360/2
met een 6 % ige emulsie

0-0

SPECIFICATIES
SHELL KS Fluid O - EP voldoet aan ISO klasse L-MAA volgens ISO 6743/7.

OPMERKINGEN

Emulgeerbare oliën dienen in gesloten verpak-king in een vorstvrij magazijn te worden opgesla-gen.
Hoewel de S Oliepontaan emulgeert, is het van belang tijdens het mengen te roeren. De olie dient aan het
water te worden toege-voegd. De waterhardheid moet bij voorkeur tussen 5 en 20 °DH liggen. Voor uitgebreide informatie ver-wijzen wij naar de Technische Informatie num-mer 334.
De mengverhouding van olie en water moet re-gelmatig gecontroleerd worden, daar tijdens ge-bruik de
concentratie van de juiste waarde kan afwijken door uitsleepverliezen en/of verdamping van water.
De concentratie kan bepaald worden met een refractometer en de hieronder weergegeven gra-fiek. De
concentratielijn wordt enigszins beïn-vloed door de eigenschappen van de refracto-meter en van het gebruikte water. Zonodig kan de grafiek door het meten van bekende concen-traties gecorrigeerd worden.
Bij het overschakelen op SHELL KS Fluid O - EP is het van belang het koelvloeistofsysteem van de machine grondig te reinigen. Hiervoor adviseren wij het gebruik van een systeemreiniger.
Alhoewel de emulsie een goede bescherming tegen corrosie geeft, is het toch gewenst de machines regelmatig en in het bijzonder voor een langdurige stilstand te smeren met een goede lei-baanolie. Bijvoorbeeld de SHELL TONNA S Olie.
De bewerking van magnesium mag nimmer plaatsvinden met waterhoudende metaalbewerkingsvloeistoffen. Fijn verdeeld magnesium kan spontaan reageren met water, waardoor brand-gevaar
ontstaat. Voor het bewerken van magne-sium adviseren wij het gebruik van een pure snijolie, bijvoorbeeld
SHELL MACRON H Olie.

SHELL SITALA X50/D
(SHELL SITALA AY 402)
MINERALE EMULGEERBARE SNIJOLIE
 Bevat geen Chloor, PCB, PCT, nitriet, amines, boorzuur.

EIGENSCHAPPEN
SHELL SITALA X50/D is een minerale emulgeerbare en universeel toepasbare snijolie voor
metaalbewerking.
Vermengd met water verkrijgt men een macro-emulsie van zeer hoge stabiliteit, deze biedt uitstekend bescherming tegen Cu-corrosie en wordt door de huid goed verdragen.
SHELL SITALA X50/D voldoet en overtreft de Duitse HSE norm TRGS 611.
De emulsie is uiterst goed bestand tegen micro-organismen.
SHELL SITALA X50/D is speciaal ontwikkeld voor het verspanen van Al en zijn legeringen en is
in staat bewerkingen waarvoor een EP-dope nodig is uit te voeren.
Shell SITALA X50/D kan zowel alkalisch als op solventbasis worden ontvet.

SHELL SITALA X50/D
Karakteristieken
Gehalte minerale olie
%
Geur
Densiteit
15°C
pH-waarde
5%
Bescherming tegen corrosie
3%

Eenheid

Methode

g/ml

ASTM D 4052
DIN 51360/2

Typische waarden
64
Neutraal-Parfum
0,925
9,2
0-0

VOOROPGESTELDE CONCENTRATIE
Alg. Verspaning

Alg. Verspaning
Tappen
Slijpen

Staal, Inox,
Aluminium, Cu legeringen en Titanium
Gietijzer

5 à 10 %

7 à 10 %
5 à 15 %
4 à 10 %

BEREIDING VAN EEN WERKZAME EMULSIE
Vermenging geschiedt door de olie langzaam in water, liefst drinkwater kwaliteit, te gieten, terwijl ondertussen grondig wordt geroerd. Indien mogelijk gebruik men een automatisch mengapparaat. Bereidingsregel : Eerst water, dan olie.

CONCENTRATIEBEPALING
Controle van de concentratie van de emulsie is mogelijk door middel van zuursplitsing of met
refractometer (factor 1).
Tevens kan ook een titratiemethode worden toegepast op aanvraag.

BIJLAGE C PRODUCTINFORMATIE ALKALISCHE REINIGINGSMIDDELEN OP WATERIGE BASIS
Ridoline 600B
Galvaclean 20
(totaal 16 pagina's)

BIJLAGE D RESULTATEN XPS-ANALYSES
Concentraties in atoom-procenten
Materiaal/behandeling
#
AISI316L
Referentie condities
Plasma
5
Alk-Sym-dompelen
6
Alk-Sym-US
7
KS-fluid-O-EP-vervuild
19 KS-fluid-D-vervuild
-Fenella-vervuild
Direct gereinigd
13 KS-fluid-O-EP-Dampontvet-D
KS-fluid-D-Dampontvet
11 KS-fluid-O-EP-Alkalisch-D
17 KS-fluid-D-Alkalisch-D
Gereinigd na verouderen
14 KS-fluid-OEP-.Alkalisch-domp.st.
15 KS-Fluid-OEP-Cyclohexaan
21 KS-fluid-D-Alkalisch-domp.st.
22 KS-fluid-D-Alkalisch-US.st.
20 KS-fluid-D-cyclohexaan.
C-staal
Referentie condities
Plasma
10 Alk-Sym-dompelen
14 Alk-Sym-US
6
Dromus BX-direct-vervuild
16 Dromus BX-verouderd-vervuild
18 Ensis-E-Direct-vervuild
Garia GX32-vervuild
Direct gereinigd
5
Dromus BX--Alkalisch
8
Dromus BX-Dampontvet
Ensis-E-Alkalisch
Ensis-E-Dampontvet
Garia GX32-Alkalisch
Garia GX32-Damponvet
Gereinigd na verouderen
11 Dromus Alkalisch-domp.standaard
12 Dromus cyclohexaan.standaard
OFHC-Koper
Referentie condities
Plasma
5
Alk-Sym-dompelen
6
Alk-Sym-US
7
M2AZ2-vervuild
19 Sytalla AY 402-01-vervuild
Macron MX 32-vervuild
Direct gereinigd
23 M2AZ2-dampontvet
11/12 M2AZ2-alkalisch
17/18 Sytalla AY 402-01-dampontvet
-Sytalla AY 402-01-alkalisch
Gereinigd na verouderen
15 M2AZ2-domp-10 min
14 M2AZ2-US-10 min
16 M2AZ2-Cyclohexaan
21 Sytalla AY 402-01st.domp.
22 Sytalla AY 402-01-.cyclohexaan.

C

O

Fe

Cr

Ni

18,5
29,7
30,6
99,6
69,7

61,2
57,5
56,6

12,8
8,6
9,4

0,6
0,2
0,2

22,9

0,8

2,8
1,9
2
0,4
nm

33,9

43

10,9

4,2

0,6

27,6
25,4

45,3
47,2

11,4
13,2

9,7
9,1

42,2
36,6
29,5
31,3
42,8

42,4
47,6
48,5
47,1
33,2

5,1
10,2
6,4
7,3
0,1

5,5
5,6
9,2
11,2
0,1

20,5
24,2
23,6
99,6
99,9
86,8

62,3
61,3
61,3

10,8

12,3
9,2
10,1
0,4
0,1
1,9

51,2
33,2

35,9
46,8

9,8
18,8

1,1
0,6

52,5
32,4

35,9
51

4,3
16,6

4,4
0,4

34,5
37,5
62,9
98,4
69,6

47,8
55
30,8

C/Cr

C/Fe

6,6
15,6
15,3
249,0
>1000

1,4
3,5
3,3
87,1

1,1

8,1

3,1

1,5
1,7

1
0,8

2,8
2,8

2,4
1,9

0,7
0,8
0,8
1,8
0,6

4,9
0,8
6,4
3,1
0,4

Na

P

2,9
0,6
0,1

1,2
0,8
0,8

64,8

25,3

54,2
47,2
59,7
69,8
63

30,7
28,2
29,7
19,4
27,4

0,5
0,6
0,4

24,9

0

Cu

0

0,1
0,3

17,7
5,1
6,3
1,6
4,5

0,5

7,5

1,5

13,4
24,2
10,7
9,8
9,7

1,7
0,4
1
1
0,4

Al

N

0,2
0,2
0,2
0,2
6,9

4,4
3,4
3,2

C/Cu

7,7
6,5
3,2
2,8
428,0

1,7
2,6
2,3
249,0
999,0
45,7

5,2
1,8

2,8
0,2

12,2
2,0

1,9
7,4
10,0
61,5
15,5

1

0

0,9

8,6

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

4,0
2,0
5,6
7,1
6,5

BIJLAGE E MATERIAALGEGEVENS SUBSTRATEN
C-Staal: (N1130-06) vlg EN 10130.
Plaatmateriaal
Samenstelling (gew %)
C
Mn
P
S
max
Max
Max
max
0,12
0,60
0,045
0,045

OFE-Cu (UNS-C10100, Oxygen Free Electronic)
Plaatmateriaal
Samenstelling (gew %)
As
Min
99,99
0,0005

Sb

P

Te

0,0004

0,0003 0,0002

RVS (AISI316L)
Plaatmateriaal, 2 mm
Samenstelling (gew %)
C
Si
Mn
P
0,022 0,41 1,28 0,027

S
0,001

Cr
Mo
16,75 2,07

Ni
10,14

N
0,035

Cu
0,38

B
0,0011

