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Abstract
The work Group Soldering-High Temperature Brazing of the VeMet conducted an investigation
in the braze ability of low and nickel free stainless steels. Aim of the investigation was to
compare these alloys as an alternative to AISI304L. AISI304L alloys contain high nickel and
are hence subjected to high price variances due to high nickel prices on the world market.
Two ferritic stainless steels, AISI430 and AISI441, and one austenitic steel, AISI201Cu, in
which nickel is largely replaced by manganese, were investigated. Five different brazing alloys
were selected. Two nickel based, B-Ni2 and B-Ni12, two copper based, B-Cu1 and BCu94Sn6(P) and one iron based, B-Fe32CrNiSiP.
The brazed joints were subjected to mechanical testing in shear and the salt spray test.
Additional, the spreading of the solder was investigated and a metallographic investigation was
performed.
AISI441 showed the poorest braze ability. Brazing provided poorly reproducible joints using
copper based alloys. Only foils resulted in good joints. AISI430 showed deteriorated corrosion
resistance after brazing.
The investigation showed AISI201Cu to be the best replacement for AISI304L with respect to
shear strength and corrosion resistance. For highest strength, the copper based alloys showed
best results. However, corrosion resistance is lower. If a combination of strength and corrosion
resistance is required, the best choice would be to braze with B-Ni12 or B-Fe32CrNiSiP.
AISI441 was concluded to be a good second choice after AISI201Cu, despite its lesser braze
ability. Good strength and corrosion resistance were obtained with the B-Fe32CrNiSiP brazing
alloy. Although a reduction in ductility in the brazed joint is observed due to grain growth in the
base material. However, for AISI441 the base material’s ductility is hardly affected by the
brazing cycle.
In AISI430 a strong reduction in mechanical properties of the base material is observed.
Ductility can drop from 29% to 6%. The tensile strength shows a strong increase.

Key words
Brazing, austenitic stainless steel, ferritic stainless steel, mechanical testing, salt spray test,
nickel based, copper based, iron based, high temperature vacuum brazing.
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Samenvatting
Als gevolg van de hoge en sterk variërende nikkelprijs, is de prijs van nikkelhoudende roestvast
staalsoorten hoog en fluctueert deze sterk. In de industrie is behoefte aan lage en stabiele
prijzen. Daarom heeft de werkgroep Solderen-Hoogtemperatuur solderen TC1a van de VeMet
een onderzoek uitgevoerd naar de soldeerbaarheid van nikkelvrije en nikkelarme roestvast
staalsoorten.
In het onderzoek zijn drie roestvast staalsoorten, waarvan twee ferritische (AISI430 en
AISI441) en één austenitische (AISI201Cu) vergeleken met AISI304L. Alle drie de legeringen
zijn in principe wat betreft corrosiebestendigheid vergelijkbaar met AISI304L. De
soldeerverbindingen zijn gemaakt met vijf verschillende soldeermaterialen. Twee op nikkelbasis
(B-Ni2 en B-Ni12), twee op koperbasis (B-Cu1 en B-Cu94Sn6(P)) en één ijzerbasis soldeer (BFe32CrNiSiP).
De soldeerverbindingen zijn volgens een genormeerde test op afschuiving beproefd en zijn
onderworpen aan een genormeerde zoutsproeitest. Daarnaast zijn de soldeerverbindingen
beoordeeld op vloeigedrag van het soldeer en de microstructuur van de soldeerverbinding.
Het AISI441 toont de laagste soldeerbaarheid. Het is moeilijker een reproduceerbare
soldeerkwaliteit te krijgen. AISI441 is niet tot slecht te solderen met Cu-basissoldeer. Het Cusoldeer vloeit niet tot slecht. Alleen solderen met een folie leverde goede resultaten op.
Van AISI430 gaat de corrosiebestendigheid relatief sterk achteruit als gevolg van de
soldeercyclus.
Uit het onderzoek blijkt dat AISI201Cu als beste alternatief voor AISI304L kan worden ingezet.
De beste resultaten in sterkte werden bereikt met de Cu-basissolderen. Indien hogere eisen aan
de corrosiebestendigheid worden gesteld, zijn B-Ni12 en B-Fe32CrNiSiP betere
soldeermaterialen, hoewel met een wat lagere sterkte. Solderen met B-Ni2 van AISI201Cu
leidde tot selectieve aantasting van de soldeernaad in de zoutsproeitest.
Als tweede keus is het ferritische AISI441 het beste inzetbaar. AISI441 kan in sommige
toepassingen als alternatief voor AISI201Cu worden ingezet. Deze legering laat zich goed
solderen met B-Fe32CrNiSiP-1149-1202, met aanvaardbare sterkte en goede
corrosiebestendigheid. Nadeel is de verminderde ductiliteit in de soldeerverbinding van
AISI441 na het soldeerproces als gevolg van extreme korrelgroei bij de soldeertemperatuur die
boven 1100°C ligt. De ductiliteit van het basismateriaal van AISI441 wordt echter nauwelijks
beïnvloed.
AISI430 vertoont een sterke daling van de mechanische eigenschappen. De rek kan dalen van
29% voor de uitgangstoestand naar 6% na het solderen. De treksterkte neemt tegelijkertijd toe.
Indien dus hoge mechanische eigenschappen of dynamische belastingen worden verwacht, is de
toepassing van AISI430 af te raden. Voor AISI441 wordt, gezien de korrelgroei, vooral een
negatief effect bij een dynamische belasting verwacht. Dit is niet nader in dit onderzoek
onderzocht.
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1.

Inleiding

Als gevolg van de nikkelprijs op de wereldmarkt is er een algemene trend het nikkelgehalte in
roestvast staallegeringen en soldeertoevoegmaterialen te verlagen en deels te vervangen door
andere legeringselementen, zoals mangaan. Dit zal naar verwachting zijn effect hebben op de
soldeerbaarheid van materialen en op de maatvoering van producten.
Mogelijk zullen soldeerprocedures, soldeermateriaalkeuzen en materiaalvoorbehandelingen,
zoals reinigen, moeten worden aangepast en zullen constructies andere functionele
eigenschappen krijgen.
Om deze effecten vast te stellen en de positie van deze soldeerverbindingen in relatie tot de
huidige soldeerverbindingen te onderzoek, heeft VeMet-Solderen/TC1A een project uitgevoerd:
Hoogtemperatuur vacuümsolderen van materialen met verlaagd nikkelgehalte.
Een standaard austenitische roestvast staal, AISI304L, dat veel wordt gebruikt bij onder andere
de constructie van warmtewisselaars, wordt vergeleken met drie alternatieve materialen. Een
Cu-houdend austenitische RVS met verhoogd mangaangehalte, AISI201Cu en twee ferritische
roestvast staalsoorten. De basismaterialen hebben allemaal een vergelijkbare
corrosiebestendigheid. Wat betreft de basismaterialen is dit een vereiste voor de toepassing.
Echter deze corrosiebestendigheid kan worden beïnvloed door het soldeerproces.
De soldeerverbindingen zijn beoordeeld op naadvulling, corrosiebestendigheid en mechanische
sterkte. Dit rapport beschrijft de resultaten van dit onderzoek. Daarbij wordt een voorstel gedaan
voor een alternatief voor AISI304L.
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2.

Opzet van het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd in twee fasen:
Fase 1; voorselectie van materiaal/soldeercombinaties aan de hand van een visuele
beoordeling van de soldeerverbinding en een buigproef.
Fase 2; beoordeling van gekozen materiaal/soldeercombinaties op materiaalkundige aspecten
als naadvulling, corrosiebestendigheid en mechanische sterkte.

2.1

Fase 1, Voorselectie materiaal/soldeercombinaties

2.1.1 Materialen
Tabel 2.1 geeft een
soldeertoevoegmaterialen.

samenvatting

van

de

toegepaste

basismaterialen

en

Basismaterialen
AISI304L basismateriaal gesoldeerd met AWS-BNi2 soldeertoevoegmateriaal dienen als
referentie.
Het AISI430 is voorgesteld als alternatief voor AISI304L. Van AIS430 wordt verondersteld dat
deze vergelijkbare corrosiebestendigheid heeft als AISI304L. Echter ferritisch RVS heeft als
nadeel dat onder de soldeercondities (hoge temperatuur, 1050-1150°C) gevoelig is voor
(extreme) korrelgroei en daarmee tot een degradatie van de taaiheid en ductiliteit.
AISI441 is een ferritisch RVS met name ontwikkeld voor dieptrekproducten en als alternatief
voor AISI304 (L). Ook dit materiaal heeft vergelijkbare corrosiebestendigheid als AISI 304L.
Omdat ook aan diepgetrokken producten wordt gesoldeerd, is dit materiaal meegenomen in het
onderzoek. Maar omdat dit materiaal ook ferritisch is, is AISI441 gevoelig voor korrelgroei ten
gevolge van de soldeercyclus. Een bijkomend nadeel van AISI441 is dat het gelegeerd is met
0,1-0,6% titaan, hetgeen de soldeerbaarheid, met name het vloeigedrag, negatief beïnvloedt.
Vanwege de ferritische basismaterialen wordt daarom bij een zo laag mogelijke temperatuur en
zo kort mogelijke tijd gesoldeerd.
AISI201Cu is opgenomen omdat dit een austenitisch RVS is met vergelijkbare eigenschappen
als AISI304L. Door het lage nikkelgehalte is dit materiaal ongeveer de helft goedkoper dan
AISI304L en zelfs tot vier keer goedkoper dan AISI316(L). Nadeel van dit materiaal is wel de
verhoogde mate van koudversteviging, circa vier keer dat van AISI316(L). Dit kan gevolgen
hebben voor het gereedschap waarmee dit materiaal moet worden verwerkt. Dit aspect valt
echter buiten de scope van dit onderzoek.
Soldeertoevoegmaterialen
AWS-BNi2 is een standaard nikkelbasissoldeer dat algemeen wordt toegepast en is opgenomen
als referentie. AWS-BNi-12 is geselecteerd vanwege de goede vloei-eigenschappen en goede
corrosiebestendigheid.
Van de koperbasissolderen, B-Cu1 en B-Cu94Sn6(P) is bekend dat zij soldeerverbindingen met
hoge sterkte en relatief hoge taaiheden opleveren. Bovendien zijn deze solderen goedkoop.
Onder corrosieve condities kan deze combinatie leiden tot galvanische corrosie.
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Het ijzerbasissoldeer Amdry805 is opgenomen omdat dit soldeer nikkelvrij is en daardoor
relatief goedkoop is in vergelijking met nikkelbasissolderen. De soldeertemperatuur is echter 30
tot 100°C hoger dan de andere soldeerlegeringen en er zijn twijfels over de soldeerbaarheid en
mechanische eigenschappen van dit soldeer. Er wordt wisselend over gerapporteerd binnen de
TC1A groep. Reden dit soldeer mee te nemen in dit onderzoek.
Alle materiaal-/soldeercombinaties worden gesoldeerd en getest. De soldeercycli staan
samengevat in Bijlage A. Een matrix van deze proeven is weergegeven in Tabel 2.2.
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Tabel 2.1 Geselecteerde basismaterialen en soldeertoevoegmaterialen
Materiaal

Nominale samenstelling

Handelsnamen

UNS/AWS

C

Mn

P

S

AISI304L (referentie)
AISI201Cu
AISI430

S30403
S20100
S43000

≤0,03
0,05
≤0,12

≤2,0
6,0
≤1,0

≤0,045 ≤0,03
≤0,002
≤0,040 ≤0,03

AISI441

S43932

≤0,03

≤1,0

≤0,040 ≤0,015

BNi2

AWS-BNi2-pasta
AWS-BNi2-folie

≤0,06

≤0,02

NiCroBraz 51

AWS-BNi12

≤0,06

9,0-11,0

Cu100 draad

AWS BCu1-draad
AWS B-Cu94Sn6(P)910/1040
AWS B-Fe38CrNiSiP1149-1202

Si

Cr
Ni
Basismaterialen
≤1,0 18-20 8-12
16,8
4,5
≤1,0 16-18
-17,50≤1,0
-18,50

Cu

Sn

Pb

Al

Ti

Mo

Nb

N

--

--

0,08
--

0,1-0,6

≤1,0

B

Fe

1,6
--

--

Soldeertoevoegmaterialen

CuSn6 draad/folie
Amdry 805

ECN-X--11-032

0,05

4,0-5,0 6,0-8,0
≤0,10

24,026,0

1,5-2,5 1,5-2,5

≤0,075

≥99,90

≤0,4

91,0

5,0-8,0

0,02

0,005

--

--

--

<0,01

-

Vertrouwelijk

6,3

<0,01

6,1

28,7

2,752,5-3,5
3,50
≤0,02 ≤0,2

rest

18,0

13

0,21

--

--

0,2

40,2

Tabel 2.2 Testmatrix en coderingen en soldeer parameters voor fase 1
Overzicht Inleidende soldeerproeven aan RVS met verlaagd nikkel
BASIS MATERIAAL
AISI 304L
Code
A

B

C

D

E

F

G

L

soldeer
AWS-BNi-2
1065 ºC
pasta
AWS-BNi-2
1065 ºC
folie 0,07 mm
AWS-B-Ni12
1040 ºC
pasta
AWS-B-Cu1
1120 ºC
draad
AWS-BCu94Sn6(P)
1040 ºC
draad
AWS-BCu94Sn6(P) folie
0,07 mm
AWS-BFe38CrNiSiP
(Amdry 805)
1150 ºC
pasta
Leveringstoestand

AISI441

AISI 204Cu

44

2

3A1 3A2 3A3 4A1 4A2 4A3

44A1 44A2
44A3

2A1 2A2 2A3

3B1 3B2 3B3

4B1 4B2 4B3

44B1 44B2
44B3

2B1 2B2 2B3

3C1 3C2 3C3

4C1 4C2 4C3

44C1 44C2
44C3

2C1 2C2 2C3

3D1 3D2 3D3 4D1 4D2 4D3

44D1 44D2
44D3

2D1 2D2 2D3

3E1 3E2 3E3

4E1 4E2 4E3

44E1 44E2
44E3

2E1 2E2 2E3

3F1 3F2 3F3

4F1 4F2 4F3

44F1 44F2
44F3

2F1 2F2 2F3

3G1 3G2 3G3 4G1 4G2 4G3

44G1 44G2
44G3

2G1 2G2 2G3

44L1 44L2

2L1 2L2

3

AISI 430
4

3L1 3L2

4L1 4L2

Soldeer parameters:
Doorwarmen
Soldeertijd
Soldeertemperatuur
Opwarmsnelheid
Snelkoeling
Vacuüm

14

30 min 30°C onder solidus
30 min
30°C boven de liquidus
standaard voor commerciële producten
vanaf solidus
10-1-10-2mbar in verband met de dampdruk van Cu en Sn met
inleg ≤10 3mbar/sec
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2.1.2 Testen in de voorselectie
Voor de voorselectie wordt een standaard proefstuk van Bodycote-VSC Diemen gebruikt, zie
Figuur 2.1. Dit proefstuk bestaat uit een 90° gebogen plaat welke op een vlakke onderplaat
wordt gezet van hetzelfde materiaal. Dit proefstuk is geschikt voor:
Het bepalen van het vloeigedrag. Door het soldeer aan één kant te plaatsen, is te zien hoe het
de naad vult.
Het uitvoeren van een eenvoudige corrosieproef (zoutsproeiproef).
Het bepalen van een indicatieve sterkte/mechanisch gedrag: door de 90° gebogen plaat in een
bankschroef verder te buigen na solderen, wordt een indruk verkregen van de sterkte van de
soldeernaad:
Als de soldeernaad scheurt, is deze zwakker dan het basismateriaal.
Als het basismateriaal scheurt of buigt zonder dat de soldeernaad bezwijkt, is de
soldeernaad sterk(er).
Tussen deze twee uitersten zal een gradatie bestaan welke wordt meegenomen in de beoordeling
van deze proef.
Metallografisch onderzoek: na solderen zijn doorsneden gemaakt voor onderzoek.
Het hierboven genoemde onderzoek wordt ingezet voor een eerste selectie van de
materiaal/soldeercombinaties.

Figuur 2.1 Gebruikte monster geometrie bij de voorselectie
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2.2

Fase 2, Testen geselecteerd combinaties

In fase 2 zijn de geselecteerde materiaal/soldeercombinaties nader getest op:
Corrosiegedrag: hiervoor zijn de proefstukken onderworpen aan een standaard zoutsproeitest
conform NEN-EN-ISO 9227:2006. Doel is het corrosiegedrag van de verschillende
combinaties met elkaar te vergelijken. De condities van de zoutsproeitest staan weergegeven
in Tabel 2.3.
Mechanische beproeving onder trek/afschuiving. Hiervoor zijn zogenaamde dog-bone
proefstukken met verschillende overlaplengten gesoldeerd en getest bij kamertemperatuur.
Soldeerverbindingen: De overlappingen waren: twee keer, drie keer en vier keer de
plaatdikte. De test is uitgevoerd conform ANSI/AWS C3.2-82, zie Figuur 2.2.
Basismaterialen: Van de basismaterialen zijn de treksterkten bepaald voor en na de
soldeercyclus. Hiervoor zijn een aantal trekstaven meegegloeid tijdens het solderen. Voor
de bepaling van de verhouding sterkte soldeerverbinding/sterkte basismateriaal zijn de
sterkten van de basismaterialen na de soldeercyclus gebruikt.
Tabel 2.3 Testcondities zoutsproeitest EN-ISO 9227-2006 [George, 2009]
Parameter
Condities
Testoplossing
5% NaCl in demi water
Testduur
168 uur
Testtemperatuur
35 ± 2°C
Temperatuur van luchtbevochtiging
49±2°C
pH
6,72
Zoutgehalte (s.g.)
1,037 g/cm3
Zoutsproeikast
Weiss Umwelttechnik GmbH SC/KWT 450
Beoordeling
Na 4, 8, 24, 48, 96 en 168 uur
Voor het maken van de dog-bones zijn halve dog-bones met waterstraalsnijden uit de platen
genomen. Voor het solderen is een spleet aangebracht van 0,02 of 0,05 mm met een folie.
Vervolgens zijn de beide helften gefixeerd met een laserpuntlas en is de folie weer verwijderd.
Voor de soldeerproeven is daarna het soldeer aan het begin van de spleet aangebracht. In 0 zijn
macro-opnamen van de soldeerverbindingen opgenomen.
Bij de beoordeling van de sterkte van de soldeernaad is als criterium genomen:
Uit de resultaten van vele onderzoeken is gebleken dat er sprake is van een goede
soldeerverbinding indien de afschuifsterkte tenminste 40% is van de sterke van het
basismateriaal. Tevens is vastgesteld dat een kleinere overlaplengte een hogere spanning
verdraagt dan een grotere overlaplengte.
Bij de beoordeling wordt de verhouding maximale belasting : treksterkte basismateriaal op
het moment van breuk als maat genomen en deze is vergeleken met de verwachtte waarde
van 0,4 voor een goede soldeerverbinding.
Naast de resultaten van deze proeven, zijn de resultaten uit fase 1 gebruikt bij de
eindbeoordeling.
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Schematische weergave uitvoering soldeerproeven

Maatvoering

Figuur 2.2 Dog-bone trekstaaf volgens ANSI/AWS C3.2-82
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3.

Resultaten

3.1

Fase 1, vloeigedrag, bankschroeftest en metallografie

De resultaten van het onderzoek zijn samengevat in fotobladen. Deze zijn opgenomen in Bijlage
B en Bijlage C.

3.1.1 Vloeigedrag en metallografie soldeernaad
De resultaten zijn opgenomen in Bijlage B.
In het algemeen wordt opgemerkt dat bij de ferritische RVS soorten AISI430 en AISI441 een
sterke korrelgroei optreedt bij solderen boven de 1100°C.
AWS BNi2 soldeer
Dit soldeer vloeit goed op alle vier de materialen. Bij de austenitische materialen, AISI304L en
AISI201Cu is de diffusie van het soldeer in het basismateriaal het sterkst. Bij de ferritische
materialen, AISI430 en AISI441 is deze diffusie duidelijk minder en het minst in AISI441. In de
meniscus zijn brosse intermetallische fasen gevormd, waarbij in enkele gevallen scheurvorming
is opgetreden in de meniscus. De soldeernaad zelf is vrij van intermetallische fasen. Aanwezige
fasen vormen geen netwerk.
AWS BNi12 (NiCrobraz 51)
Het soldeer vloeit goed bij alle vier de basismaterialen. De naadvulling is bij AISI201Cu en
AISI441 minder dan bij AISI304L en AISI430. In de soldeernaad zijn intermetallische fasen
aanwezig. In de bankschroef proef, zie Paragraaf 3.1.2, worden goede resultaten behaald voor
alle materialen.
AWS BCu1 en AWS B Cu94Sn6(P)-1080, koperbasissolderen
Deze solderen vloeien niet tot zeer slecht op het AISI441 materiaal. Mogelijk wordt dit
veroorzaakt door het titaan dat aan dit materiaal is toegevoegd. Op AISI340L, AISI430 en
AISI201Cu vloeit het soldeer goed. Er wordt een metallografisch goede verbinding tot stand
gebracht. Bij de austenitische materialen, AISI304L en AISI201Cu, is een duidelijk diffusie in
de basismaterialen langs de korrelgrenzen te zien.
Het AISI441 is goed te solderen met AWS B Cu94Sn6(P)-1080 folie.
AISI441 laat zich dus slecht solderen met koperbasis solderen.
AWS B-Fe38CrNiSiP-1149-1202 (Amdry 805)
Het soldeer vloeit goed op alle vier de basismaterialen. In de soldeernaad is een netwerk van
intermetallische fasen aanwezig. In de ferritische materialen AISI430 en AISI441 treedt een
sterke mate van erosie op.
Als gevolg van de hoge soldeertemperatuur is bij de ferritische materialen een sterke korrelgroei
opgetreden.
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3.1.2 Bankschroef test
De resultaten van de bankschroeftest staan samengevat in Tabel 3.1. De waardering is
aangegeven met een cijfer, 1 – 5 met 1 als beste resultaat. Tevens is voor de snelle leesbaarheid
een kleurcodering gebruikt van olijfgroen (best) via lichtgroen (goed) en oranje (twijfelachtig),
naar rood (slechtst) en is een beschrijving van het proefresultaat opgenomen.
Tabel 3.1 Samenvatting bankschroef test
BASIS MATERIAAL
AISI 304L

AISI 430

AISI 441

AISI 201Cu

Code

soldeer

3

4

44

2

A

AWS-BNi-2
1080 ºC
pasta

3A3
1
onderdeel springt los
tijdens proef

4A3
2
brosse verbinding

44A3
1?
Tijdens de proef hoor
je het materiaal
scheuren

2A3
3
.

B

C

D

AWS-BNi-2
1065 ºC
folie 0,07 mm

4B3:
44B3:
2B3:
2
1
1
slijprichting van het
korrels breken uit het onderdeel springt los
soldeeroppervlak is
basismateriaal
tijdens proef
zichtbaar na breuk

3B3
2

3C3:
2
AWS-B-Ni12
4C2:
onderdeel springt los
1040 ºC
2
tijdens proef, breuk
pasta
lijkt over diffusiezone
te lopen
3D3
2
4D3:
AWS-C-Cu1
onderdeel springt los
1
1120 ºC
tijdens proef, erg
onderdeel springt los
draad
ductiel, meniscus
tijdens proef
scheurt recht door

F

AWS-BCu94Sn6(P)
1080 ºC
folie 0,07 mm

G

AWS-BFe38CrNiSiP
Amdry 805
(Fe-basis
soldeer)
1150 ºC
pasta

L

Leveringstoestan
d

3F3:
4F3:
1
2
erg ductiel, meniscus onderdeel springt los
scheurt rafelig
tijdens proef, ductiel

3G3:
1
er lijkt een lichte
koperkleur in de
meniscus te zitten

44C3:
5
er ligt alleen een
meniscus, geen
soldeerverbinding

2C3:
3

44D3:
5
geen verbinding

2D3:
1
onderdeel springt los
tijdens proef, erg
ductiel

44F3:
1
Gescheurd in
basismateriaal

2F3:
1
onderdeel springt los
tijdens proef, erg
ductiel, er loopt een
grijze lijn door
meniscus

2G2:
4G3:
44G3:
2
1?
1?
onderdeel springt los
Tijdens de proef hoor Tijdens de proef hoor
tijdens proef,
je het materiaal
je het materiaal
koperkleurige
scheuren
scheuren.
meniscus

3L2:
Nvt

4L2:
Nvt

44L2:
Nvt

Waardering 1-5, 1 best 5 slechtst
1: Donker Groen; 2: Licht Groen, 3: Geel; 4: Oranje; 5: Rood
Conclusies
AISI304L en AISI430 alle solderen goede sterkte
AISI201CU grote spreiding in resultaten, solderen waarschijnlijk kritisch – nader onderzoek gewenst
AISI441 Niet solderen met Cu basis soldeer en Nicrobraz, met Amdry 805 waarschijnlijk goed te solderen
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2L2:
nvt

3.2

Fase 2, Mechanische en corrosie beproeving

3.2.1 Corrosie, zoutsproeiproef
De verbindingen zijn onderworpen aan de zoutsproeiproef volgens EN-IS) 9227-2006
gedurende 168 uur. De resultaten staan gerapporteerd in (George, 2009) en zijn samengevat in
Bijlage C en Tabel 3.2 Samenvatting resultaten zoutsproeitesten EN-ISO 9227-2006-168h.
Alle basismaterialen passeren de zoutsproeitest. Alleen bij het AISI430 materiaal wordt een
geringe, maar acceptabele, roestvorming geconstateerd.
Voor alle materiaalcombinaties geldt dat de koperbasissolderen in de zoutsproeiproef corrosie
vertonen.
Bij het AISI304L treedt bij het koperbasissolderen een sterke aantasting van de soldeernaad op.
Het basismateriaal vertoont geen of nauwelijks aantasting. Deze corrosie zal optreden als gevolg
van galvanische effecten. Het koper is onedeler dan het roestvast staal. In geval van de
nikkelbasissolderen, BNi2 en BNi12, en het ijzerbasissoldeer, AWS B-Fe38CrNiSiP-1149-1202
treedt slechts een geringe aantasting op.
Bij het AISI430 treedt de sterkste corrosie van de soldeernaad op. Deze aantasting start
doorgaans na 24 uur. Dit geldt bij AISI430 voor alle soldeertoevoegmaterialen. Ook het
AISI430 basismateriaal wordt na de soldeercyclus in alle gevallen aangetast.
Het AISI441 laat een vergelijkbaar corrosiegedrag zien als het AISI304L.
Bij het AISI204Cu treedt na 24 uur roestvorming op bij het AWS BNi2 soldeer. Er stroomt een
bruine roest 'uit' het soldeer. Mogelijk is dit te verklaren uit een verschil in potentiaal tussen het
BNi2 soldeer en het AISI201Cu basismateriaal.
Het AWS BNi12 soldeer en het ijzerbasis AWS B-Fe38CrNiSiP-1149-1202 soldeer vertonen
slechts een geringe aantasting na 168 uur en gedragen zich vergelijkbaar met AISI304L en
AISI441.
Vanuit deze resultaten kan wat betreft de corrosiebestendigheid volgens de zoutsproeiproef de
volgende ranking op aflopende corrosiebestendigheid voor het soldeer worden gegeven:
1) AWS BNi12 / AWS B-Fe38CrNiSiP-1149-1202,
2) AWS BNi2,
3) AWS BCu1,
4) AWS BCu97Sn(P).
Het AISI430 materiaal vertoont sterke achteruitgang in de corrosiebestendigheid van het
basismateriaal. Voor de andere materialen AISI304L, AISI201Cu en AISI441 blijft de
corrosiebestendigheid van het basismateriaal vergelijkbaar met de uitgangstoestand.
Wat betreft corrosiegedrag lijken AISI201Cu en AISI441 dus goede alternatieven voor
AISI304L.
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Tabel 3.2

Samenvatting resultaten zoutsproeitesten EN-ISO 9227-2006-168h
BASIS MATERIAAL

Code

soldeer

AISI 304L

AISI 430

AISI 441

AISI 201Cu

3

4

44

2

4B2:
2B2:
Na 24 uur: start
44B2:
Na 24 uur start
aantasting
Na 168 uur
aantasting
B
Na 168 uur
Nauwelijks tot geen
Na 168 uur
aantasting
aantasting
roestvorming op
soldeer
soldeer
4C2:
3C2:
Na 24 start
44C2:
2C2:
AWS-B-Ni12
Na 168 uur:
aantasting
Na 168 uur geringe
Na 168 uur
C
1040 ºC
Roestsporen,
Na 168 uur
roestvorming op nauwelijk tot geen
pasta
nauwelijkst tot geen
sterke aantasting
soldeer
aantasting
aantasting
soldeer
4D2
3D2
2D2:
Na 24 uur start
AWS-B-Cu
Na 24 uur:
Na 24 uur start
aantasting
D
1120 ºC
aantasting
geannuleerd
aantasting
Na 168h
draad
Na 168 uur,
Na 168 uur
aantasting
aantasting soldeer
aantasting soldeer
soldeer
4F2:
AWS-B3F2:
44F2:
2F2:
Na 24 start
Cu94Sn6(P)
Na 24 uur:
Na 24 uur start
Na 24 uur start
aantasting
F
aantasting
aantasting
aantasting
Na 168uur sterke
1040 ºC
Na 168 uur,
Na 168 uur
Na 168 uur
aantasting
folie 0,07 mm aantasting soldeer
aantasting soldeer aantasting soldeer
soldeer
B-Fe38CrNiSiP
4G2:
Amdry 805
Na 24 uur start
2G2:
3G2:
44G2:
(Fe-basis
aantasting
Na 168 uur geringe
G
Na 168 uur: geringe
Na 168 uur geringe
soldeer)
Na 168 uur
aantasting plaat,
aantasting plaat
roestvorming
1150 ºC
sterke aantasting
soldeer intact
pasta
plaat en soldeer
4L2:
3L2:
44L2:
2L2:
LeveringsNa 168 uur,
L
Na 168 uur: Geen
Na 168 uur geen
Na 168 uur geen
toestand
geringe
aantasting
aantasting
aantasting
roestvorming
Waardering 1-5, 1 best 5 slechtst
1: Donker Groen; Geen corrosie, 2: Licht Groen: Geringe corrosie na 168 uur, 3: Geel: Start corrosie na 4896 uur; 4: Oranje: corrosie, na 24uur eerste aantasting, 5: Rood: sterke aantasting
Conclusies:
AISI430 is na solderen onvoldoende corrosiebestendig vergeleken met de andere materialen in de
zoutsproeitest (5%NaCl in Demiwater).
Cu en CuSn solderen worden preferent aangetast in de zoutsproeitest, en gedragen zich het slechtst.
AISI441 en AISI304L vertonen in de zoutsproeitest een vergelijkbaar gedrag.
AISI201Cu gesoldeerd met AWS BNi-2 gedraagt zich ongunstig in de zoutsproeitest. AISI201Cu is verder
vergelijkbaar met AISI304L en AISI441.
3B2
AWS-BNi-2
Na 168 uur:
1065 ºC
Nauwelijks tot geen
folie 0,07 mm
aantasting

Voorkeur toepassing nikkelarme of nikkelvrije RVS soorten als alternatief voor AISI304L in volgorde van
voorkeur:
AISI441-AISI201Cu. AiSI430 lijkt geen goed alternatief te zijn.
Bij AISI201Cu bij voorkeur geen BNi-2 toepassen onder corrosiecondities.
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3.2.2 Afschuiftrekproeven
3.2.2.1 Sterkte
De trekproeven zijn primair beoordeeld op de bezwijksterkte en maximale belasting in de
soldeernaad.
De resultaten van de afschuiftrekproeven staan samengevat in Bijlage D en Figuur 3.1, Figuur
3.2, Figuur 3.3 en Figuur 3.4.
In Figuur 3.1, Figuur 3.2, Figuur 3.3 en Figuur 3.4.staan voor de verschillende basismaterialen
en soldeersoorten de breuksterkten uitgezet als absolute waarden van de belasting in de
soldeernaad en als verhouding tussen de maximale belasting in de soldeernaad en de treksterkte
van het basismateriaal weergegeven. De locatie van de breuk staat aangegeven met:
S of geen codering: voor soldeernaad,
B: voor basismateriaal,
M: voor breuk in de meniscus of de soldeerbeïnvloede zone.
De locaties staan schematisch weergegeven in de figuren.
Over het algemeen is er bij de basismaterialen geen significante verandering in de treksterkte
opgetreden na solderen, zie Figuur 3.1, Figuur 3.2, Figuur 3.3 en Figuur 3.4. Alleen bij AISI430
wordt een secundaire harding waargenomen welke na het solderen leidt tot een hogere sterkte,
zie Figuur 3.2.
Bij alle afschuifproeven is een lagere spanning in de soldeernaad waarneembaar met
toenemende overlap. Deze waarneming wordt bevestigd door gegevens uit de literatuur.
Bij alle materiaal-soldeercombinaties worden de hoogste sterkten gehaald met het Cubasissolderen. Daarbij geeft het B-Cu94Sn6(P)-910-1040 soldeer de hoogste sterkten. Dit is het
enige soldeer dat in de afschuifsterkte van de soldeernaad boven 40% van de sterkte van het
basismateriaal komt.
Het ijzerbasis soldeer AWS B-Fe38CrNiSiP-1149-1202 geeft bij AISI304L, AISI441 en
AISI201Cu hogere sterkten dan de nikkelbasissolderen B-Ni2 en B-Ni12.
Bij AISI430 geven de nikkelbasissolderen hogere sterkten dan het ijzerbasissoldeer.
Wat betreft AISI430 moet daarbij worden opgemerkt dat breuk in de meeste gevallen of in het
soldeer of in de soldeerbeïnvloede zone optreedt. Bij breuk in de soldeerbeïnvloede zone is de
rek zeer laag. Voor twee proefstaven, met B-Ni12 en B-Fe32CrNiSiP 1149-1202 zijn de
breukvlakken bij breuk in de soldeerbeïnvloede zone onderzocht. In beide gevallen gaat het om
een brosse (splijt)breuk. Met name bij het B-Fe32CrNiSiP soldeer, dat bij een hoge temperatuur
is gesoldeerd, is daarbij de korrelgroei duidelijk te zien, zie Figuur 3.5. Omdat met name bij
AISI430 breuk in de soldeerbeïnvloede zone optreedt bij hoge soldeertemperaturen, wordt de
soldeernaad niet hoog belast, wat in Figuur 3.2 een vertekend beeld kan geven.
De relatief lage sterkten van de nikkelbasissolderen, B-Ni2 en B-Ni12 gaven aanleiding tot het
uitvoeren van extra soldeerproeven op AISI304L en AISI201Cu. AISI201Cu is gekozen omdat
deze legering waarschijnlijk de beste keuze is als alternatief voor AISI304L. Bij deze
solderingen is de tijd op soldeertemperatuur verlengt van 0,5 uur naar 1 uur. Dit had echter geen
invloed op de gemeten treksterkte van de soldeernaad.
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Maximale belasting in de soldernaad

Verhouding: maximale belasting soldeernaad : treksterkte basismateriaal

Figuur 3.1 AISI304L breuksterkte soldeerverbindingen
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Maximale belasting in de soldeernaad

B-Cu94Sn6(P)

Verhouding: maximale belasting soldeernaad : treksterkte basismateriaal

B-Cu94Sn6(P)

Figuur 3.2 AISI430 breuksterkte soldeerverbindingen
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Maximale belasting in de soldernaad

B-Cu94Sn6(P)

Verhouding: maximale belasting soldeernaad : treksterkte basismateriaal

B-Cu94Sn6(P)

Figuur 3.3 AISI441 breuksterkte soldeerverbindingen
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Maximale belasting in de soldernaad

B-Cu94Sn6(P)

Verhouding: maximale belasting soldeernaad : treksterkte basismateriaal

B-Cu94Sn6(P)

Figuur 3.4 AISI201Cu breuksterkte soldeerverbindingen
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B-Ni12
B-Fe32CrNiSiP 1149-1202
Figuur 3.5 AISI430, breukvlak in de soldeerbeïnvloede zone: splijtbreuk
3.2.2.2 Rek
Bij de basismaterialen treedt alleen bij AISI430 een duidelijke verlaging van de rek op. Na
solderen op de hoogste temperatuur met B-Fe32CrNiSiP is deze gedaald van 29% in de als
geleverde conditie naar 6% in de als gesoldeerde conditie, zie Tabel 3.3. De verlaagde rek is
terug te voeren op de secondaire harding die al bij de treksterkten, Paragraaf 3.2.2.1, wordt
vermeld. Bij de overige materialen treedt geen verlaging van de rek na de soldeercyclus op.
Tabel 3.3 Rek basismateriaal voor en na soldeercyclus
Rek Basismateriaal [%]
Soldeercyclus
AISI304L
AISI430
AISI441
Uitgangsconditie
63
29
34
B-Ni2-0,5h
65
19
32
B-Ni2-1h
67
19
31
B-Ni12-0,5h
66
19
Nb
B-Ni12-1h
66
17
Nb
B-Cu1
65
15
nb
B-Cu94Sn6(P)
66
17
35
B-Fe32CrNiSiP
63
6
34

AISI201Cu
62
72
71
72
73
72
72
72

Bij bezwijken in de soldeernaad is de rek altijd laag, minder dan 10%. Alleen bij de koperbasis
solderen worden relatief hoge rekken gemeten, ook als uiteindelijke breuk in de soldeernaad
optreedt, zie Bijlage D. Daarbij is een sterk plastische vervorming van het basismateriaal te
zien. Dit geldt voor zowel AISI304L en AISI201Cu als AISI430.
AISI441 is alleen met B-Cu94Sn6(P)-folie gesoldeerd en gaf daarbij twee keer brosse breuk in
de soldeerbeïnvloede zone en een keer een taaie breuk in het basismateriaal. Dit bevestigt dat
het moeilijk is met Cu-basissoldeer reproduceerbare soldeerverbindingen in AISI441 te maken.
Bij B-Ni2 en B-Ni12 is de breukrek doorgaans laag (<12%). B-Fe32CrNiSiP geeft soms hogere
rekken, ondanks falen in de soldeernaad bij AISI304L en AISI201Cu. Bij AISI441 en AISI430
ligt de rek onder 5% en treedt bros falen in de soldeerbeïnvloede zone op, Waarschijnlijk als
gevolg van korrelgroei en daaruit volgende verbrossing, zie Figuur 3.5.
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4.

Discussie

Een alternatief materiaal voor AISI304L moet vergelijkbare sterkte en corrosiebestendigheid
hebben van het basismateriaal en de soldeerverbinding. Afhankelijk van de toepassing zullen
aan beiden eisen worden gesteld of slechts aan één van de twee.
Om inzicht te geven in de grote lijn van de resultaten, is in Tabel 4.1 een samenvatting van alle
proefresultaten gegeven. De resultaten van de bankschroef proef zijn slechts als zeer indicatief
te interpreteren, maar lijken in lijn te liggen met de resultaten van de afschuiftrekproef.
Tabel 4.1 Samenvatting proefresultaten solderen nikkelarmen en nikkelvrije RVS soorten
Test
Soldeer
A/B
C
D
E/F
G
1065°C
1040°C
1120°C
1080°C
1165°C
B-Fe32CrNiSiP
BNi2
BNi12
B-Cu1
B-Cu94Sn6(P)
Amdry805
AISI201Cu
Corrosie
+
+
1
Trekproef
+
+
++
++
+
Bankschroeftest
+
+
++
Opmerkingen
AISI441
Corrosie
nb
+
+
+
2
Trekproef1
nb
nb
++
++
Bankschroeftest
nb
+
+
Opmerkingen
Soldeer vloeit moeilijk, beste resultaten met soldeerfolie.
Reproduceerbaarheid mechanische eigenschappen moet beter.
AISI430
Corrosie
1
Trekproef
+ bros
+ bros
+/-(bros)
++
++
Bankschroeftest
Opmerkingen
Corrosiebestendigheid (zoutproef) door soldeercyclus negatief beïnvloed.
Toepasbaarheid onder corrosieve condities beperkt.
AISI304L
Corrosie
+
+
+
Trekproef1
+
+
++
++
++
Bankschroeftest
++
++
+
++
++
Opmerkingen
Opvallend lage sterkte bij BNi2.
Voor toepassingen waarbij primair aan corrosiebestendigheid eisen worden gesteld, moet bij de
toepassing van koperbasis solderen speciale voorzorgsmaatregelen worden genomen. De
toepassing van Cu-basissoldeer leidt tot preferente corrosie van de soldeernaad bij alle geteste
materiaalcombinaties.
Met het oog op sterkte leveren de Cu-basissolderen echter de hoogste waarden.
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B-Ni12 en B-Fe32CrNiSiP geven hogere sterkten dan B-Ni2 bij het solderen van AISI201Cu,
AISI441. Met name bij AISI430, maar ook bij AISI441, treedt bij deze solderen een verbrossing
op als gevolg van korrelgroei bij de hoge soldeertemperaturen. Als zowel eisen aan de sterkte
als aan de corrosiebestendigheid worden gesteld, komen B-Ni12 en B-Fe32CrNiSiP als best
compromis voor AISI201Cu en AISI441 naar voren.
Bij het solderen van AISI441 blijkt het moeilijk reproduceerbare soldeerverbindingen te maken.
Het soldeer vloeit over het algemeen moeilijker op AISI441. Dit wordt vooralsnog
toegeschreven aan de invloed van het legeringelement Ti dat aan deze legering is toegevoegd
voor verbeterde dieptrekbaarheid. AISI441 laat zich niet of zeer moeilijk solderen met Cubasissolderen. Voor een redelijke kans op een goede soldeerverbinding zal een folie moeten
worden toegepast. Dit beperkt de ontwerp- en fabricagemogelijkheden als aan AISI441 moet
worden gesoldeerd.
Vergeleken met AISI304L worden de beste resultaten, combinatie van sterkte en
corrosiebestendigheid, bereikt met AISI201Cu. Het AISI201Cu laat zich dan het best solderen
met B-Ni12 en B-Fe32CrNiSiP. AISI201Cu laat zich ook goed solderen met B-Ni2, hoewel met
B-Ni12 en B-Fe32CrNiSiP betere corrosiebestendigheid worden bereikt in dit onderzoek. Dit is
waarschijnlijk terug te voeren op een potentiaal verschil tussen AISI201Cu en het B-Ni2
soldeer. Dit aspect valt buiten de scope van dit onderzoek en is niet nader onderzocht.
AISI441 is een goed alternatief voor AISI201Cu (en AISI304L). Echter er moet speciale zorg
aan de uitvoering van het solderen worden besteed. AISI441 laat zich het best solderen met BFe32CrniSiP.
Bij AISI430 treedt na het solderen, met name op hoge temperatuur met B-Fe32CrNiSiP, een
sterke daling in de rek van het basismateriaal op. De sterkte neemt daarbij toe. Ook na de andere
soldeercycli daalt de rek van AISI430 en stijgt de treksterkte. Bij AISI430 worden de
mechanische eigenschappen dus het sterkst negatief beïnvloed door de soldeercyclus. Daarmee
is AISI430 geen geschikt alternatief voor AISI304L.
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5.

Conclusies

AISI201Cu is het beste alternatief voor AISI304L als vergelijkbare eisen aan sterkte en
corrosiebestendigheid gesteld worden.
AISI201Cu kan dan het best gesoldeerd worden met B-Ni12 of B-Fe32CrNiSiP. Solderen met
B-Ni2 verlaagt de corrosiebestendigheid van de verbinding.
Met Cu-basissolderen worden de hoogste sterkten bereikt. De corrosiebestendigheid van de
verbinding is echter lager dan bij solderen met B-Ni2, B-Ni12 of B-Fe32CrNiSiP. Onder
corroderende condities moeten daarom speciale maatregelen genomen worden.
AISI441 is een goed alternatief voor AISI201Cu. Wel is de soldeerbaarheid minder. De beste
resultaten worden bereikt met B-Fe32CrNiSiP.
Bij AISI441 treedt bij solderen met B-Fe32CrNiSiP een sterke korrelgroei op. Dit leidt echter
niet tot een sterke daling van ductiliteit van het basismateriaal.
Bij AISI430 worden de mechanische eigenschappen het sterkst negatief beïnvloed door de
soldeercyclus. De treksterkte neemt toe met een gelijktijdig daling van de rek (ductiliteit).
AISI430 vertoont een relatief sterke achteruitgang van de corrosiebestendigheid na solderen. Bij
hogere soldeertemperaturen (boven 1100°C) treedt een sterke korrelgroei op. Dit heeft een
sterke verlaging van de ductiliteit tot gevolg.
Na solderen op de hoge temperatuur wordt verwacht dat AISI430 en AISI441 minder bestand
zijn tegen een dynamische belasting.
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Vertrouwelijk
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Referenties
George, Z.J.S: Zoutsproeitest volgens NEN-EN-ISO 9227:2006 op gesoldeerde proefstukken.
Stork FDO rapport MOA09-00076, d.d. 20 april 2009.
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Bijlage A

Soldeercycli
Standaard B-Ni2

ECN-X--11-032

Vertrouwelijk
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Soldeertijd: 1 uur B-Ni2
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Vertrouwelijk
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Standaard B-Ni12
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Vertrouwelijk
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Soldeertijd 1 uur B-Ni12
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Vertrouwelijk
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Standaard B-Cu1

ECN-X--11-032

Vertrouwelijk
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Standaard B-Cu94Sn6(P)
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Standaard B-Fe32CrNiSiP (1149-1202)
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Vertrouwelijk
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Bijlage B

Resultaten microstructuur soldeernaden

0

Doorsnede langs

Doorsnede dwars

ECN-X--11-032

Vertrouwelijk
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Soldeer &
Soldeer condities

Basismateriaal
AISI304L (ref)

AISI430

AISI201Cu

Overzicht
A
B-Ni-2
1080 ºC
Pasta
Dosering [g]: 0,2
Gas inlaat [°C]:
510
Dwars-Meniscus

Dwars-naad

50

Vertrouwelijk
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AISI441

Soldeer & Soldeer
condities

Basismateriaal
AISI304L (ref)

AISI430

AISI201Cu

Overzicht

B
B-Ni-2
1065 ºC
folie 0,07 mm
Dosering [g]: 0,4
Gas inlaat [°C]: 320
Dwars-Meniscus

Dwars-naad

ECN-X--11-032

Vertrouwelijk
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AISI441

Soldeer & Soldeer
condities

Basismateriaal
AISI304L (ref)

AISI430

AISI201Cu

Overzicht

C
B-Ni12
1040 ºC
Pasta
Dosering [g]: 0,3
Gas inlaat [°C]: 900
Dwars-Meniscus

Dwars-naad

52
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AISI441

Soldeer & Soldeer
condities

Basismateriaal
AISI304L (ref)

AISI430

AISI201Cu

AISI441

Overzicht

D
B-Cu1
1120 ºC
Draad
Dosering [g]: 0,6
Gas inlaat [°C]: 900

Niet onderzocht

Dwars-Meniscus

Niet onderzocht

Dwars-naad
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Vertrouwelijk
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Soldeer & Soldeer
condities

Basismateriaal
AISI304L (ref)

AISI430

AISI201Cu

AISI441

Overzicht
E
B-Cu94Sn6(P)
1040 ºC
draad
Dosering [g]: 0,6
Gas inlaat [°C]: 900

Niet onderzocht

Dwars-Meniscus

Niet onderzocht

Dwars-naad
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Soldeer & Soldeer
condities

Basismateriaal
AISI304L (ref)

AISI430

AISI201Cu

Overzicht

F
B-Cu94Sn6(P)
1040 ºC
folie 0,07 mm
Dosering [g]:
Gas inlaat [°C]: 900
Dwars-Meniscus

Dwars-naad

ECN-X--11-032

Vertrouwelijk
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AISI441

Soldeer & Soldeer
condities

Basismateriaal
AISI304L (ref)

AISI430

AISI201Cu

Overzicht

G
B-Fe38CrNiSiP
(Amdry 805)
1150 ºC
Pasta
Dosering [g]: 0,5
Gas inlaat [°C]: 900
Dwars-Meniscus

Dwars-naad
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AISI441

Bijlage C

Resultaten bankschroef buigproeven en zoutsproeiproeven

Soldeer &
Soldeer
condities

Basismateriaal
AISI304L (ref)

AISI430

AISI201Cu

A
BNi-2
1080 ºC
Pasta
Dosering [g]:
0,2
Gas inlaat [°C]:
510

AISI441

Overzicht

1: onderdeel springt los tijdens
proef

1: brosse verbinding

3-

1: Tijdens de proef hoor je het materiaal scheuren.

Buigproeven
Zie serie B: Serie B is met hetzelfde soldeertoevoegmateriaal maar dan in folie vorm gedaan en zal zich naar verwachting in de zoutsproeitest
vergelijkbaar gedragen. Daarom alleen serie B in zoutsproeitest getest.
Zoutsproeiproef

ECN-X--11-032

Vertrouwelijk
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Soldeer & Soldeer
condities

Basismateriaal
AISI304L (ref)

AISI430

AISI201Cu

AISI441

Overzicht

B
BNi-2
1065 ºC
folie 0,07 mm
Dosering [g]: 0,4
Gas inlaat [°C]:
320

2

2: slijprichting van het
1: onderdeel springt los tijdens
soldeeroppervlak is zichtbaar na
proef
breuk
Buigproef

Zoutsproeitest
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Vertrouwelijk
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1: korrels breken uit het
basismateriaal

Soldeer & Soldeer
condities

Basismateriaal
AISI304L (ref)

AISI430

AISI201Cu

AISI441

3

5: er ligt alleen een meniscus,
geen soldeerverbinding

Overzicht

C
B-Ni12
1040 ºC
Pasta
Dosering [g]: 0,3
Gas inlaat [°C]: 900

2: onderdeel springt los tijdens
proef, breuk lijkt over
diffusiezone te lopen

2
Buigproef

Zoutproeiproef
ECN-X--11-032

Vertrouwelijk
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Soldeer & Soldeer
condities

Basismateriaal
AISI304L (ref)

AISI430

AISI201Cu

AISI441

1: onderdeel springt los tijdens
proef, erg ductiel

5: geen verbinding

Overzicht

D
B-Cu1
1120 ºC
Draad
Dosering [g]: 0,6
Gas inlaat [°C]: 900

2: onderdeel springt los tijdens
proef, erg ductiel, meniscus
scheurt recht door

1: onderdeel springt los tijdens
proef

Buigproef

Niet onderzocht

Zoutproeiproef

60

Vertrouwelijk

ECN-X--11-032

Soldeer & Soldeer
condities

Basismateriaal
AISI304L (ref)

AISI430

AISI201Cu

AISI441

Overzicht

E
B-Cu94Sn6(P)
1040 ºC of 1080°C?
draad
Dosering [g]: 0,6
Gas inlaat [°C]: 900

1: onderdeel springt los tijdens
proef, breukvlak verspringt mooi
regelmatig, lijkt erg ductiel

1: onderdeel springt los tijdens
proef, fijne structuur meniscus,
5:
5: geen verbinding
zwart spoor in meniscus
Buigproef
Soldeer E en F zijn identiek. E is met draad F is met folie. Alleen F getest omdat in zoutsproei een vergelijkbaar gedrag verwacht wordt
Zoutsproeiproef

ECN-X--11-032

Vertrouwelijk
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Soldeer & Soldeer
condities

Basismateriaal
AISI304L (ref)

AISI430

AISI201Cu

AISI441

Overzicht

F
B-Cu94Sn6(P)
1040 ºC of 1080°C?
folie 0,07 mm
Dosering [g]:
Gas inlaat [°C]: 900

1: erg ductiel, meniscus
scheurt rafelig

1: onderdeel springt los tijdens
proef, erg ductiel, er loopt een
grijze lijn door meniscus
Dwars-Meniscus

2: onderdeel springt los tijdens
proef, ductiel

Dwars-naad
62

Vertrouwelijk
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1: Ductiel, scheurt in het
basismateriaal

Soldeer & Soldeer
condities

Basismateriaal
AISI304L (ref)

AISI430

AISI201Cu

AISI441

Overzicht

G
B-Fe38CrNiSiP
(Amdry 805)
1150 ºC
Pasta
Dosering [g]: 0,5
Gas inlaat [°C]: 900

1: er lijkt een lichte
koperkleur in de meniscus
te zitten

2: onderdeel springt los
tijdens proef, koperkleurige
meniscus
Buigproef

1: Tijdens de proef hoor je het
materiaal scheuren.

Zoutsproeiproef

ECN-X--11-032

Vertrouwelijk
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1: Tijdens de proef hoor je het
materiaal scheuren.

64

Vertrouwelijk

ECN-X--11-032

Bijlage D
Soldeer &
Soldeer
condities

A
BNi-2
1080 ºC
Pasta
Dosering [g]:
0,2
Gas inlaat
[°C]: 510

ECN-X--11-032

Resultaten mechanische beproeving (ANSI/AWS C3.2-82)
Trekproeven serie 1 met overlap 2x plaatdikte
AISI304L (ref)

Breuk in soldeer, lokaal slechte
bevochtiging

Vertrouwelijk

AISI430

Breuk in basismateriaal, bros
breukvlak
Overzicht
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AISI201Cu

AISI441

Breuk in soldeer

Geen bevochtiging = geen naad

Soldeer & Soldeer
condities

C
B-Ni12
1040 ºC
Pasta
Dosering [g]: 0,3
Gas inlaat [°C]: 900

66

AISI304L (ref)

Breuk in soldeer, soldeer heeft matig
bevochtigd

Vertrouwelijk

Trekproeven serie 1 met overlap 2x plaatdikte
AISI430

Breuk in soldeer, lokaal minder
bevochtiging
Overzicht

ECN-X--11-032

AISI201Cu

Soldeer

Soldeer & Soldeer
condities

D
B-Cu1
1120 ºC
Draad
Dosering [g]: 0,6
Gas inlaat [°C]: 900

ECN-X--11-032

AISI304L (ref)

Breuk in soldeer

Vertrouwelijk

Trekproeven serie 1 met overlap 2x plaatdikte
AISI430

Breuk in basismateriaal, soldeer intact
Overlap te groot?
Beste verbinding voor AISI430
Overzicht
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AISI201Cu

Breuk in soldeer

Soldeer & Soldeer
condities

E/F
B-Cu94Sn6(P)
1080ºC
Draad/Folie
Dosering [g]: 0,6
Gas inlaat [°C]: 900

AISI304L (ref) (E-CuSn6-draad)

Trekproeven serie 1 met overlap 2x plaatdikte
AISI430 (E-CuSn6-draad)
AISI201Cu (E-CuSn6-draad)

Breuk in basismateriaal.
Breuk in basismateriaal,
Breuksterkte = breuksterkte
Breuk in soldeer
Breuk in soleer
breuksterkte en taaiheid verlaagd
annealed AISI430, taaiheid
t.o.v. basismateriaal
verlaagd
Overzicht trekproeven-gesoldeerd bij 1080°C
(E-CuSn6-draad)
(F-CuSn6-folie)
E-CuSn6-draad-1080°C
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AISI441 (F: CuSn6-Folie)

Vertrouwelijk

F-CuSn6-folie-1080°C

ECN-X--11-032

Soldeer & Soldeer
condities

AISI304L (ref)

Breuk in soldeer
G
B-Fe38CrNiSiP
(Amdry 805)
1150 ºC
Pasta
Dosering [g]: 0,5
Gas inlaat [°C]: 900

ECN-X--11-032

Vertrouwelijk

Trekproeven serie 1 met overlap 2x plaatdikte
AISI430
AISI201Cu

Breuk in basismateriaal met sterke
verlaging sterkte en rek. Bros breuk
uiterlijk
Overzicht
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Breuk in soldeer

AISI441

Geen bevochtiging!
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121

363

99

397

201Cu-53x

7,2

201Cu-64x
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443

111

26,1

441-64x

172

57

0,3

441-53x

326

82

1,7

430-64x

417

139

1,7

4305-3x

425

106

8,3

304L6-4x

363

121

5,0

304L-5
3x

[MPa]

[MPa]

[%]

basismateriaal

Soldeerbeïnvloede
zone

soldeer

Max belasting basismateriaal

Max belasting soldeerdnaad

Rek (na trekproef gemeten)

Breuklocatie

Materiaal
overlap

Vervolg proeven met 3x (#5) en 4x (#6) plaatdikte overlap, soldeerspleet vergroot van 0,025 naar
0,05 mm
A- AWS BNi2 – pasta 1065°C
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2,2

85

256

64

257

201Cu-53x

1,7

201Cu-64x

558

140

2,8

430-64x

566

189

3,3

430-53x

651

88

5,6

304L-64x

265

88

1,1

304L-5
3x

[MPa]

[MPa]

[%]

basismateriaal

Soldeerbeïnvloede
zone

soldeer

Max belasting basismateriaal

Max belasting soldeerdnaad

Rek (na trekproef gemeten)

Breuklocatie

Materiaal
overlap

C- (BNi12) Nicrobraz 51 1040°C
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28,9

202

606

138

550

201Cu-53x

ECN-X--11-032

647

162

11,1

430-64x

668

223

9,4

430-53x

708

177

42,8

304L-64x

553

184

22,2

304L-5
3x

D- Cu100 draad 1120°C

21,1

201Cu-64x

[Mpa]

[MPa]

[%]

basismateriaal

Soldeerbeïnvloede
zone

soldeer

Max belasting basismateriaal

Max belasting soldeerdnaad

Rek (na trekproef gemeten)

Breuklocatie

Materiaal
overlap

D-B-Cu1 draad 1120°C

ECN-X--11-032
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182

546

139

73

555

445

111

28,3

441-64x

429

143

12,2

441-53x

654

163

7,2

430-64x

F- CuSn6 folie 1080°C

22,2

201Cu
-5-3x

679

226

12,2

430-53x

566

142

26,1

304L-64x

660

220

35

304L-5
3x

[Mpa]

[MPa]

[%]

basismateriaal

Soldeerbeïnvloede
zone

soldeer

E-CuSn6 draad 1080°C

23,3

201Cu6-4x

Max belasting basismateriaal

Max belasting soldeerdnaad

Rek (na trekproef gemeten)

Breuklocatie

materiaal

E-B-Cu94Sn6(P) draad 1080°C & F-B-Cu94Sn6(P) folie 1080°C

74

Vertrouwelijk

5,6

123

369

129

518

201Cu5-3x

20,0

201Cu-64x

ECN-X--11-032

322

81

2,8

441-64x

297

99

2,8

441-53x

225

56

0,4

430-64x

225

75

1,2

430-53x

607

152

23,2

304L-64x

515

172

23,3

304L-5
3x

[MPa]

[MPa]

[%]

basismateriaal

Soldeerbeïnvloede
zone

soldeer

Max belasting basismateriaal

Max belasting soldeerdnaad

Rek (na trekproef gemeten)

Breuklocatie

Materiaal
overlap

G-B-Fe38CrNiSiP-1149-1202 (Amdry 805) 1150°C
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10,6

108

430

111

444

201Cu7-4x

13,3

201Cu8-4x

75

407

102

8,9

304L-84x

414

103

8,3

304L74x

[MPa]

[MPa]

[%]

basismateriaal

Soldeerbeïnvloede
zone

soldeer

Max belasting basismateriaal

Max belasting soldeerdnaad

Rek (na trekproef gemeten)

Breuklocatie

Materiaal
overlap

Vervolg: proeven serie 3,
A (BNi2) en C (Nicrobraz 51, BNi12) met 4x (#7) plaatdikte overlap, soldeerspleet 0,05 mm
A-BNi2 1h 1065°C
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4,8

75

300

67

270

201Cu-74x

3,6

201Cu-84x

ECN-X--11-032

315

79

5,3

304L-84x

348

87

7,3

304L-74x

[MPa]

[MPa]

[%]

basismateriaal

Soldeerbeïnvloede
zone

soldeer

Max belasting basismateriaaled

Max belasting soldeerdnaad

Rek (na trekproef gemeten)

Breuklocatie

Materiaal
overlap

C-BNi12 (Nicrobraz 51) 1h 1040°C

