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Verantwoording
Dit project is uitgevoerd in opdracht van Technische Commissie 1a Hoogtemperatuursolderen 
(kortweg TC-1a) van NIL (Nederlands Instituut voor Lastechniek) en de werkgroep Solderen 
van Vereniging Metalen (VeMet) gelieerd aan de Bond voor Materialenkennis (BvM). De 
werkzaamheden zijn uitgevoerd onder ECN projectnummer 7.3414.

Het project is gefinancierd en uitgevoerd als een collectief programma waarin de volgende 
deelnemers actief een bijdrage hebben geleverd: Shell RTCA, Amsterdam, Bodycote VSC 
Diemen, FOM, Amsterdam en Rijnhuizen, Thomassen Turbine Systems, Rheden, Holec BV, 
Hengelo, Philips MT, Eindhoven, ECN-Technologische Services & Consultancy, Petten.
De auteur bedankt bovengenoemde bedrijven voor hun actieve bijdrage.

Abstract
Oxide Dispersive Strengthened (ODS) materials have great potential in applications were 
constructions are subjected to high temperature oxidation and creep conditions. However, 
introduction of these materials is limited because of difficulties in joining ODS parts to each 
other or dissimilar materials. High temperature vacuum brazing is the best joining technique for 
joining ODS structural parts to each other or dissimilar materials. Brazing filler materials and 
brazing cycles have been investigated with the aim of establishing good metallurgical bonds 
between ODS-PM2000 to each other and to Inc617. Nickel based BNi5, cobalt based BCo1 and 
PdNi60/40 brazing materials have been investigated.

PdNi60/40 showed poor wet ability on PM2000, which is believed to be mainly caused by the 
high aluminium content of the PM2000. In this BNi5 and BCo1 performed better, both with 
BNi5 and BCo1 acceptable metallurgical bonds have been made between PM2000 test 
specimen and PM2000 tot Inc617 specimen.

For best creep properties, diffusion brazing should be performed when joining PM2000 
structural parts. Preliminary diffusion heat treatments showed that BNi5 and BCo1 are good 
candidates. Again, the PdNi 60/40 performed worst. Because of the low diffusibility of the large 
Pd-atom, Pd showed hardly any diffusion into the base materials. The selected diffusion heat 
treatment temperature was too low for obtaining a complete diffusion bond. So, for future tests a 
higher diffusion heat treatment temperature is to be selected.

Keywords
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Samenvatting

Oxide Dispersie Versterkte (ODS) materialen vinden toepassing bij hoge temperaturen in op 
kruip belaste constructies. Het onderling en aan andere materialen verbinden van deze 
materialen verlaagt de kruipvastheid van de constructie en toepasbaarheid van deze materialen. 
Verbinden met smeltprocessen is moeilijk. De oxidische deeltjes, verantwoordelijk voor de 
hoge kruipvastheid, gaan op het smeltbad drijven. Hoogtemperatuurvacuüm solderen blijkt één 
van de beste verbindingsmethoden te zijn. Echter, als ODS materialen onderling worden 
verbonden, ontstaat een discontinuïteit in de sterkte, waarbij de soldeernaad onder 
kruipcondities de zwakste schakel vormt.

De werkgroep Solderen van de VeMet heeft daarom een onderzoek gestart met als doel het 
ontwikkelen van een soldeermethode voor het solderen van ODS materialen (gekozen is voor 
PM2000, een roestvaststaal met yttriadeeltjes als dispersieversterking) onderling en voor 
PM2000 aan ongelijksoortige materialen. Voor het solderen aan ongelijksoortige materialen is 
gekozen voor Inc617. De verbinding moet dan minimaal even sterk zijn als het Inc617 bij de 
bedrijfstemperatuur. Voor het solderen van PM2000 onderling is het doel een diffusieverbinding 
tot stand te brengen, zodat de eigenschappen van het PM2000 optimaal kunnen worden benut. 
Gekozen is voor het hoogtemperatuur-vacuümsoldeerproces gecombineerd met een 
diffusiegloeibehandeling. Als soldeertoevoegmaterialen zijn gekozen PdNi60/40 0,024 µm dik 
folie en pasta's van BNi5 en BCo1.

In dit rapport worden de resultaten besproken van de eerste fase van het project. In deze fase 
zal, op basis van materiaalkundige aspecten, een keuze worden gemaakt voor één of meer 
soldeertoevoegmaterialen en soldeercycli. In het onderzoek is het vloeigedrag (benutting van het 
oppervlak) van het soldeer op PM2000 beoordeeld aan de hand van een contacthoekmeting en 
de vulling van de naad. Naast soldeerproeven op standaardmonsters zijn enkele 
diffusiegloeiproeven uitgevoerd op soldeerverbindingen van PM2000 aan PM2000. De 
soldeerverbindingen zijn niet-destructief met ultrasoon (US) en metallografisch (microscopie) 
onderzocht. De verbindingen zijn beoordeeld op de continuïteit van de verbinding.

Uit de soldeerproeven blijkt dat met het PdNi60/40 folie geen goede soldeerverbindingen tot 
stand kunnen worden gebracht. De enkelvoudige folie van 0,024 µm is te dun om de 
soldeerspleet goed te vullen. Goede metallurgische verbindingen werden verkregen door de 
vlakheid van de monsters te verbeteren en te solderen met een dubbele folie (spleetbreedte 
0,05 µm) en een aandrukbelasting van 0,05 MPa. Tijdens diffusiegloeien op 1150°C blijkt er 
nauwelijks diffusie op te treden van het Pd. Tevens bestaat de kans op de vorming van Pd-Fe 
intermetallische verbindingen. Het PdNi60/40 folie van 0,024 mm is daarom niet geschikt voor 
het maken van (diffusie)soldeerverbindingen van PM2000 onderling en/of aan Inc617.

Met zowel BNi5 als BCo1 zijn goede soldeerverbindingen van PM2000 onderling en aan 
Inc617 gemaakt. Het vloeigedrag en naadvullende vermogen van BNi5 is beter dan van BCo1. 
Na de diffusiegloeibehandeling vertoonde beide soldeertoevoegmaterialen een goede diffusie in 
het PM2000 basismateriaal. In de BCo1 soldeer was een intermetallische fase ontstaan, welke 
de mechanische eigenschappen waarschijnlijk negatief beïnvloedt.

In volgorde van aflopende voorkeur voor het soldeertoevoegmateriaal voor het solderen van 
PM2000 onderling en aan Inc617 valt de keuze op BNi5-pasta - BCo1-pasta - PdNi60/40, 
waarbij het PdNi60/40 waarschijnlijk ongeschikt is voor een diffusiesoldeerverbinding.
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1. Inleiding

Hoogtemperatuursolderen is een hoogwaardige verbindingstechniek waarmee verbindingen, die 
kwalitatief vergelijkbaar zijn met lasverbindingen, kunnen worden gemaakt. Wel moet rekening 
worden gehouden met constructieve eisen en materiaaleigenschappen als thermische uitzetting 
en faseomzetting (harden en ontlaten). Als met deze aspecten rekening wordt gehouden zijn 
nagenoeg alle materialen en materiaalcombinaties met hoogtemperatuur vacuümsolderen met 
elkaar te verbinden. Dit maakt deze verbindingstechniek in principe geschikt voor het verbinden 
van materialen voor hoogtemperatuurtoepassingen, zoals Nikkelbasislegeringen, PM-materialen 
(PoederMetallurgische) en ODS (Oxide Dispersie Versterkte)-materialen.

ODS materialen zijn niet met standaard smeltlasprocessen te verbinden. In het smeltbad treden 
niet acceptabele veranderingen in mechanische eigenschappen op doordat een discontinuïteit 
ontstaat. Met een hoogtemperatuur vacuümsoldeerverbinding is deze discontinuïteit aanzienlijk 
kleiner. De spleetbreedte varieert typisch tussen 0,025-0,05 mm. Voor het verkrijgen van 
voldoend hoge treksterkten is dit voldoende.

Bij het solderen van ODS materialen aan ongelijksoortige materialen kunnen zo voldoend hoge 
sterkten worden gerealiseerd.

ODS materialen vinden echter vooral hun toepassing onder hoge temperatuur kruipcondities. 
Onder deze toepassing is ook de kleine discontinuïteit die bij het bij hoogtemperatuur 
vacuümsolderen ontstaat nadelig. De vervorming die bij kruip optreed concentreert zich in de 
soldeernaad, waardoor hier breuk op zal treden. Dit geldt als twee onderdelen uit ODS 
materialen aan elkaar verbonden moeten worden. Om optimale kruipeigenschappen te 
verkrijgen moet de discontinuïteit van de soldeernaad opgeheven worden. Dit kan door een 
diffusiesoldeerprocedure, waarbij het soldeer in het basismateriaal diffundeert en omgekeerd.

De einddoelstellingen van dit project zijn daarom:
• Het ontwikkelen van alternatieve verbindingstechnieken ter vervanging van lasverbindingen 

in hoog gelegeerde hoog temperatuur materialen, voor het verbinden van ODS materialen 
aan ongelijksoortige materialen.

• Het ontwikkelen van een hoogtemperatuursoldeer procedure voor het solderen van ODS-
materialen onderling, voor hoogtemperatuur toepassingen met behoud van 
kruipeigenschappen

Het project is daartoe in fase verdeeld:
1) Metallurgische soldeerbaarheid
2) Optimaliseren van de mechanische eigenschappen van de verbinding
3) Vaststellen van de constructieve (ontwerp) aspecten voor een optimale 

soldeerverbinding

Dit rapport beschrijft de resultaten van het onderzoek gedaan aan metallurgische 
soldeerbaaheid. Doel is zicht te krijgen op de materiaalkundige aspecten die bij het maken van 
een verbinding een rol spelen.
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2. Projectuitvoering

2.1 Inleiding tot het onderzoek
Gelet op de steeds strengere milieu- en arbo-eisen bij het lassen aan de hoog-Ni en hoog-Cr 
legeringen zoals Inc718 en Inc617, zoekt de procesindustrie naar alternatieve 
verbindingstechnieken. ODS materialen blijken zeer moeilijk lasbaar te zijn. De oxiden die als 
dispersieversterking zijn ingebracht, drijven uit het smeltbad, waardoor de mechanische 
eigenschappen lokaal sterk worden verzwakt [FME, 1992]. Als er geen alternatieve 
verbindingstechnieken worden gevonden, dreigt in de toekomst de inzet van materialen als 
PM2000 en PM1000 (ODS-materiaal) en de hoog-Ni Hoog-Cr legeringen als Inc6xx en Inc7xx 
te worden beperkt dan wel kunnen ze leiden tot hoge stichtingskosten voor installaties als 
gevolg van de te nemen voorzorgmaatregelen. Materialen zoals PM2000 kenmerken zich door 
hun inzetbaarheid bij hoge temperaturen (tot 1200°C), kruipvastheid en hun hoge 
corrosievastheid bij deze temperaturen, met behoud van een redelijke sterkte. Dit maakt deze 
materialen van essentieel belang voor de procesindustrie en benadrukt daarmee de noodzaak tot 
het vinden van een goede verbindingstechniek. 

Recente proeven met het hoogtemperatuursolderen van deze materialen hebben aangetoond dat 
er goede verbindingen te maken zijn [FME, 1992, en proeven bij Shell]. Echter, de verbindingen 
zijn nog niet voldoende reproduceerbaar te vervaardigen. De hoeveelheid literatuur over het 
hoogtemperatuursolderen van deze materialen is tot op heden nog beperkt.

De problemen bij het maken van goede soldeerverbindingen zijn deels terug te voeren op de 
goede hoog temperatuur oxidatievastheid en kruipvastheid van deze HT-materialen. De hoge 
temperatuuroxidatie bestendigheid wordt, onder andere, bewerkstelligd door een zeer stabiele 
oxidehuid. Dit wordt bereikt door de toevoeging van nominaal 5,5% aluminium aan de PM2000 
legering. De gevormde oxidehuid is zo stabiel, dat deze in een vacuümoven niet of nauwelijks is 
te reduceren waardoor bevochtigingsproblemen met het soldeer kunnen ontstaan. De aanwezige 
yttrium-oxide deeltjes zullen ook een invloed op het vloeigedrag hebben indien deze zich aan 
het metaaloppervlak bevinden. Het reduceren van de oxidehuid en/of de yttrium-oxide deeltjes 
is noodzakelijk om een goed vloeigedrag van het soldeer te waarborgen. Voor een goede 
soldeerverbinding is het noodzakelijk dat het soldeer over de gehele verbinding aanwezig is.

Voor het maken van een goede reproduceerbare soldeerverbinding met de genoemde 
hoogtemperatuurmaterialen moet expertise worden opgebouwd die materiaalkundig inzicht 
geeft in het verloop van het soldeerproces en de constructieve mogelijkheden en eisen. Daarbij 
zal aandacht worden gegeven aan de volgende onderwerpen die betrekking hebben op:
• Materiaalkundige aspecten

- Oxidereductie: welke processen spelen er zich af, en hoe worden ze beïnvloed. In 
hoeverre is de reductie van het oxide van belang voor een metallurgisch en mechanisch 
goede verbinding. Bij het solderen van materialen zoals PM2000, met een hoog 
aluminiumgehalte, speelt de reductie van aluminiumoxide een belangrijke rol bij het tot 
stand brengen van een goede verbinding.

- Technieken voor het aanbrengen van het soldeer. (poeder, pasta, folie, thermisch spuiten, 
vernikkelen).

• Procesvoering aspecten:
- Mechanische sterkte van de verbindingen bij kamer- en bij hoge temperatuur.
- Hoge temperatuurcorrosievastheid.
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• Constructieve aspecten:
- Mogelijkheden van het samenstellen van componenten voor latere samenbouw, waarbij 

minder kritische verbindingen met bijvoorbeeld flensverbindingen kunnen worden 
gemaakt, en de hoogwaardige verbindingen door hoogtemperatuurvacuumsolderen. 
Welke afmetingen zijn haalbaar? Thans zijn afmetingen van 2,1 x 1,2 x 1 meter state of 
the art. Hoe wordt de kwaliteit gegarandeerd? Welke gebruikstemperaturen zijn haalbaar?

- Mogelijkheden voor (reparatie)solderen onder veldcondities van deze materialen.

2.2 Aandachtsgebieden met het onderzoek
Het project heeft twee hoofdonderzoeksgebieden:
• Het onderling verbinden van ODS-materialen. Dit is van belang als onderdelen uit ODS-

materialen moeten worden samengesteld. In dit project komt de nadruk te liggen op het 
zogenaamde diffusie-solderen. Doel is een continue verbinding tussen twee onderdelen met 
minimaal 90% van de mechanische eigenschappen van het basismateriaal, zie Figuur 2.1. Dit 
speelt met name indien de verbinding op kruip wordt belast. Een soldeernaad is een 
discontinuïteit in de constructie welke onder kruip zal bezwijken. Daarbij moet een continue 
verbinding tot stand worden gebracht met de gewenste mechanische eigenschappen.

• Het verbinden van ODS-materialen aan ongelijksoortige materialen. Dit is vooral van belang 
voor het toepassen van ODS-materialen in de procesindustrie en turbinebouw. De 
aanwezigheid van een stabiele oxidehuid op ODS-materialen vormt een probleem bij het 
solderen. Dit resulteert in een soldeerverbinding met niet-reproduceerbare eigenschappen.

Figuur 2.1 Schematische weergave van het diffusiesoldeerproces [www.twi.co.uk]
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2.3 Materiaalkeuze
De materiaalkeuze moet worden opgedeeld in:
• selectie van de basismaterialen,
• selectie van de soldeermaterialen en methode van aanbrengen.

Voor de selectie van de basismaterialen en soldeermaterialen is uitgegaan van de behoeften en 
belangstelling van de industriële projectdeelnemers. Tabel 2.1 geeft een overzicht van de 
chemische samenstelling.

Basismaterialen
Voor de basismaterialen zijn de volgende keuzes gemaakt:
PM2000: Dit ODS materiaal is specifiek ontwikkeld voor hoogtemperatuur toepassingen 

onder kruipcondities. Het materiaal is moeilijk te lassen en te solderen, hoewel met 
soldeerverbindingen met dit soort materialen goede resultaten kunnen worden 
bereikt. PM2000 is een ijzerbasis ODS materiaal met een hoog aluminiumgehalte 
en is dispersie versterkt met 0,5% Y2O3 deeltjes. Dit hoge aluminiumgehalte 
resulteert in een stabiele oxidehuid welke moeilijk reduceert. Dit is meteen het 
probleem bij het hoogtemperatuur vacuümsolderen van dit materiaal. Reden dit 
materiaal te selecteren. De Y2O3 dispersieharding zorgt voor de hoog temperatuur 
kruipvastheid.

Inc617: Dit materiaal wordt veel in de procesindustrie en gasturbinebouw gebruikt in 
verband met de goede sterkte eigenschappen en oxidatie bestendigheid bij hoge 
temperatuur. Inc617 is een niet-precipitatiehardende nikkelbasislegering. 
Verbinden aan ODS materialen is een belangrijk item bij overgangen naar zones 
met lagere procestemperaturen. De werkgroep heeft de firma ThyssenKrupp VDM 
bereid gevonden kosteloos plaatmateriaal van Nicrofer 5520Co (identiek aan 
Inc617) beschikbaar te stellen voor onderzoek.

Soldeertoevoegmaterialen
Voor de soldeertoevoegmaterialen zijn de volgende keuzes gemaakt:
AWS BNi5: Een veel gebruikt toevoegmateriaal voor het solderen van nikkelbasis legeringen en 

austenitische roestvaststaal. Ook voor ongelijksoortige verbindingen. Het 
toevoegmateriaal wordt als pasta toegediend. Een minimale spleet is daarom
noodzakelijk.

AWS BCo1: Het soldeer wordt als pasta toegevoegd.
PdNi-sheet: Gekozen is voor een folie van PdNi60/40. Dit soldeer wordt veelvuldig gebruikt 

voor het solderen van ODS materialen. Het wordt als sheet geleverd en 
aangebracht. Een spleet is niet noodzakelijk daar het soldeer reeds op de juiste 
plaats wordt gedoseerd. Nadeel is de slechte navoeding van soldeerfolie, zodat een 
goede naadvoorbereiding is vereist. Het PdNi60/40 heeft een samenstelling met 
een (laagste) smeltpunt bij 1237°C, zie Figuur 2.2. Het PM2000 basismateriaal 
bevat een hoge concentratie Al, zodat, in verband met de mogelijke vorming van 
Ni-Al-intermetallische verbindingen, de soldeertijd zo kort mogelijk moet worden 
gehouden. Beide aspecten zullen de mate van vloeien en naadvulling met dit 
soldeer beperken.
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Figuur 2.2 Fasediagram PdNi
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Tabel 2.1 Nominale chemische samenstelling gebruikte materialen
Materiaal Chemische samenstelling

Al B
> C Cr Co Cu Fe Mn Mo Ni Si P S Ti W Pd Y2O3

Basismaterialen
Inc 617
(Nicrofer 5520 Co) 0,8-1,5 0,006 0,05-

0,15 20-24 10-15 ≤ 0,5 ≤ 3 ≤ 1 8-10 Rest ≤ 1 ≤ 0,015 0,2-0,5

PM2000 5,5 19 rest 0,5 0,5
Soldeermaterialen

PdNi-Sheet (spec) 0,002 0,009 0,006 0,003 40,37 59,63
AWS BNi5 0,03 0,1 18,5-

19,5 Rest 9,75-
10,50 0,02

AWS BCo1 0,7-0,9 0,35-
0,45

18,0-
20,0 Rest 1,0 16-18 7,5-8,5 0,02 3,5-4,5
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2.4 Uitvoering van de soldeerproeven
Voor het uitvoeren van de soldeerproeven is een simpel proefstuk ontwikkeld waarop eenvoudig 
de volgende testen kunnen worden uitgevoerd, zie Figuur 2.3:
• Spreidproef op PM2000: voor het vaststellen van de contacthoek voor het bepalen van het 

bevochtigingsgedrag van het soldeer. De contacthoek moet klein zijn.
• Vloeiproef, vloeigedrag van het soldeer in de vooropening (alleen voor de pasta's van BNi5 

en BCo1). Als het vloeigedrag goed is, zal de hele naad gevuld worden,
• US-onderzoek van de soldeernaad om soldeerfouten vast te stellen.
• Metallografisch onderzoek van de soldeernaad.

Deze testen zijn nodig om de metallurgische soldeerbaarheid vast te kunnen stellen. Restanten 
van de proefstukken kunnen nog voor bijvoorbeeld eerste diffusieproeven worden gebruikt.

Het solderen is uitgevoerd in een hoogtemperatuur vacuümsoldeeroven. De soldeerparameters 
staan weergegeven in Tabel 2.2. Bij de eerste proeven is gesoldeerd zonder gewicht op de 
proefstukken te leggen. In een later stadium zijn proeven met een gewicht van 2 kg uitgevoerd. 
Verder is bij de PdNi60/40 nog gevarieerd met één en twee folies in verband met de vulling van 
de soldeernaad.

Frees 

richting

dosering pasta 
vloeiproef/soldeerproef

dosering pasta 
spreidproef

afstand folie

0,025m m

0,025

2020

20

40

I

I

achterzijde

a: Proefstuk opbouw voor solderen met pasta

Frees

richting

dosering folie 
voor soldeerproef

dosering folie spreidproef

0,025

2020

20

40

II

I achterzijde

b: Proefstukopbouw voor solderen met folie
Figuur 2.3 Schematische weergaven van het gebruikte proefstuk
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Tabel 2.2 Toegepaste soldeerparameters

proefnr materiaalcombinatie soldeer Temperatuurcyclus aandrukkracht
[N] Opmerkingen

plaatje I code plaatje II code soort type homogenisatie
[°C]

soldeertemp
[°C]

soldeertijd
[min]

1-3 pm101-103 pm1-3 folie enkel 1150 1237 max 5 0
19 pm119 pm10 folie dubbel 1150 1243 max 5 0
20 pm120 pm11 folie dubbel 1150 1243 max 5 0

22 pm125 pm13 folie enkel 1150 1243 max 5 0 extra vlak 
geslepen

21 pm126 pm14 folie-enkel 1150 1243 max 5 20

23 pm127 pm15 folie dubbel 1150 1243 max 5 20 extra vlak 
geslepen

24 pm129 pm16

PdNi60/40

folie-enkel 1150 1243 max 5 20

extra vlak 
geslepen, 

inclusief diffusie 
gloeien

4-6 pm104-106 pm4-5 BNi5 pasta 1000 1210 5 0
7-9 pm107-109

PM2000

pm7-9 BCo1 pasta 1000 1210 5 0
10-12 pm110-112 inc1-3 folie enkel 1150 1237 max 5 0

26 pm128 inc10 folie enkel 1150 1243 max 5 20
27 pm121 inc11

PdNi60/40
folie dubbel 1150 1243 max 5 20

13-15 pm113-115 inc4-6 BNi5 pasta 1000 1210 5 0
16-18

PM2000

pm116-118

inc617

inc7-9 BCo1 pasta 1000 1210 5 0
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2.5 Uitgevoerde experimenten
Er zijn twee onderzoeken uitgevoerd, namelijk:
• Soldeerproeven voor het vaststellen van de best geschikte soldeermaterialen en een 

soldeerprocedure voor het maken van een metallurgisch goede soldeerverbinding.
• Gloeiproeven om vast te stellen welke soldeermaterialen in een volgende fase het best 

kunnen worden geselecteerd voor diffusiesoldeerproeven.

2.5.1 Soldeerproeven
Voor het karakteriseren van de soldeerverbindingen en het soldeergedrag zijn de volgende 
technieken toegepast:
• Meten van de contacthoek na de spreidproef. De contacthoek is gemeten met een 

ruwheidsmeter over het soldeer heen.
• Ultrasoon onderzoek van de soldeerverbinding. Het gebruikte testsysteem is een USPC2100 

Labscanner. De proefstukken zijn ondergedompeld in water. Als taster is gebruikt: 17-1012-
S bij een frequentie van 10MHz. Het resultaat wordt in een kleurengrafiek gepresenteerd 
waarbij rood staat voor geen soldeer en blauw voor een goede vulling van de soldeernaad.

• Microscopisch onderzoek aan doorsneden, inclusief verdeling van de elementen met EDS 
(Energie Dispersieve Röntgen microanalyse), aanwezigheid van secundaire fasen, 
soldeerdefecten en hardheid van de soldeerverbinding.

2.5.2 Diffusiegloeiproeven
Tot slot zijn enkele gloeiproeven, 12h op 1150°C, uitgevoerd met als doel na te gaan of de 
toegepaste soldeerlegeringen geschikt zijn voor diffusiesolderen. Hiermee wordt inzicht 
verkregen in de toe te passen diffusiegloeiparameters voor fase II van dit project. Met het 
diffusiesolderen wordt beoogd een homogene verbinding tot stand te brengen. Na de 
gloeibehandeling zijn de proefstukken metallografisch onderzocht op:
• hardheid,
• elementverdeling met EDS.
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3. RESULTATEN

Bij de twee gesoldeerde materiaalcombinaties (PM2000-Inc617 en PM2000-PM2000) worden 
twee verschillende doelstellingen nagestreefd:
• Bij de combinatie PM2000-Inc617 moet een goede soldeerverbinding tot stand worden 

gebracht die minimaal 90% van de mechanische eigenschappen (treksterkte) van het Inc617 
heeft.

• Voor de combinatie PM2000-PM2000 moeten de eigenschappen van de verbinding 
minimaal 90% van kruipeigenschappen van PM2000 hebben. Omdat PM2000 een dispersie 
versterkte legering is met zijn toepassing in het kruipgebied, kan dit alleen worden bereikt 
met een diffusiesoldeerverbinding. Naast een goede soldeerverbinding moet bij deze 
verbinding dus tevens diffusie tussen soldeermateriaal en PM2000 kunnen plaatsvinden. 
Voor deze verbinding zullen daarom zowel soldeerproeven als diffusiesoldeerproeven 
worden uitgevoerd.

De soldeerproeven staan beschreven in Paragraaf 3.1 en de diffusieproeven in Paragraaf 3.2.

3.1 Soldeerproeven met PdNi60/40, BNi5 en BCo1
De resultaten van het onderzoek zijn samengevat in datasheets in de Bijlagen A en B.

In Bijlage A zijn de resultaten van de eerste proeven opgenomen. Bij deze proeven is gewerkt 
met de standaard oppervlakte voorbewerking zoals beschreven in Figuur 2.2. De 
soldeerresultaten zijn gekarakteriseerd op:
• contacthoek,
• US-soldeerkwaliteit,
• metallografisch in doorsnede.

In Bijlage B zijn aanvullende soldeerproeven met PdNi60/40 folie opgenomen.

3.1.1 PdNi60/40 soldeerfolie
In de spreidproef is geen of nauwelijks spreidgedrag van de PdNi60/40 soldeerfolie op het 
PM2000 waargenomen. Reden om de contacthoek bij dit soldeer niet te meten.

De resultaten van het US-onderzoek laten zien dat er bij de combinatie PM2000-PM2000 
nagenoeg geen verbinding tot stand is gekomen. Bij de materiaalcombinatie PM2000-Inc617 is 
de spleetvulling beter, maar nog steeds zeer slecht. Metallografisch onderzoek aan één van de 
verbindingen bevestigt de US-resultaten. In het geval van de soldeerverbindingen tussen 
PM2000 en Inc617 zijn tevens krimpscheuren in het soldeer waar te nemen, wat terug te voeren 
is op verschillen in uitzettingsgedrag van Inc617 en PM2000.

Nadere bestudering van de proefstukken laat zien dat deze niet geheel vlak zijn. Het slechte 
soldeerresultaat op PM2000 kan daarom deels worden verklaard uit het slechte navullend 
vermogen van soldeerfolie, gecombineerd met het slechte bevochtigingsgedrag op het PM2000. 
Het slechte bevochtigingsgedrag op PM2000 is verder te verklaren uit de chemische 
samenstelling van het basismateriaal dat een hoog percentage aluminium (nominaal 5,5% Al) 
bevat. Hierdoor wordt een slecht te reduceren aluminium-oxide op het oppervlak gevormd, wat 
vloeien van het soldeer (deels) verhinderd. Uit ervaring is bekend dat tot circa 1% Al (of Ti) in 
de legering geen merkbare invloed op het bevochtigingsgedrag (soldeerbaarheid) heeft. Tussen 
2 en 3% Al (of Ti) wordt het bevochtigingsgedrag merkbaar negatief beïnvloed en boven 3% Al 



18 ECN-CX--05-106

(of Ti) is de kans groot dat het solderen mislukt ten gevolge van slecht bevochtigingsgedrag van 
het soldeer.

De toegepaste soldeertemperatuur van 1237°C is aan de lage kant gekozen. Bij het solderen met 
PdNi60/40 is de soldeertemperatuur zeer kritisch. Om een betere soldeerverbinding met het 
PdNi60/40 soldeerfolie te krijgen zijn aanvullende soldeerproeven uitgevoerd bij een hogere 
soldeertemperatuur van 1243°C. Deze proeven staan beschreven in Tabel 3.1 (ook opgenomen 
in Tabel 2.1). De hogere soldeertemperatuur verbetert het vloeigedrag van het PdNi60/40 
soldeer.

Tabel 3.1 Aanvullende soldeerproeven met PdNi60/40
vlak geslepen 

monster
2 kg aandrukkracht 

[0,05N/mm2] materiaalcombinatie soldeertemp
[°C]

X X PM2000-PM2000
PM2000-Inc617 1243enkele folie

X PM2000-PM2000 1243

X X PM2000-PM2000
PM2000-Inc617 1243dubbele folie

X PM2000-PM2000 1243

De resultaten van de aanvullende proeven met PdNi60/40 folie staan weergegeven in Bijlage B. 
Extra vlak slijpen van de oppervlakken geeft onvoldoende verbetering. US-onderzoek laat een 
marginaal betere verbinding zien, zie Bijlage B monster PM125. Het toepassen van een dubbele 
folie geeft meer verbetering. Dit kan mogelijk verklaard worden doordat er meer soldeer 
beschikbaar is om oneffenheden op te vullen. Zonder extra aandrukkracht treedt bij de 
toepassing van een dubbele folie een betere maar nog onvoldoende naadvulling op, zie monster 
PM120. Door een belasting van 2 kg aan te brengen tijdens het solderen wordt zowel voor de 
combinatie PM2000-PM2000 als PM2000-Inc617 een metallurgische goede soldeerverbinding 
tot stand gebracht, zie respectievelijk monsters PM127/PM15 en PM121/Inc11. De belasting 
wordt aangebracht door een gewicht van 2 kg op de proefmonsters te leggen. De belasting wordt 
zo gelijkmatig verdeeld. Het toepassen van een enkele folie geeft ook bij de extra aandrukkracht 
een slechte soldeerverbinding.

Samenvattend moet daarom uit deze proeven worden geconcludeerd:
• Een PdNi60/40 folie van 0,024 mm is te dun voor het verkrijgen van een goede 

soldeerverbinding.
• De minimale foliedikte is 0,05 mm, waarbij tijdens solderen de verbinding moet worden 

aangedrukt. Een belasting van 0,05 N/mm2 (0,05 MPa) lijkt daarbij voldoende.
• Met het oog op diffusiesolderen is een dikke soldeernaad ongewenst. Tijdens het 

diffusieproces moet dan veel materiaal worden weggediffundeerd. De soldeernaad / de 
hoeveelheid soldeer moet zo gering mogelijk zijn.

3.1.2 BNi5 soldeerpasta
Bijlage A toont de resultaten van de soldeerproeven, voor PM2000-PM2000 en voor 
PM2000-Inc617. Voor deze soldering is gekozen voor een hoge soldeertemperatuur van 
1210°C. Voor het solderen met BNi5 is dit een hoge temperatuur. Hierdoor was het mogelijk de 
soldering in een run met het solderen van BCo1 uit te kunnen voeren.

Bij het aanmaken van de proefstukken is de freesrichting per abuis 90° verdraaid aangegeven. 
Hierdoor lopen de freesgroeven ongunstig, onder 90°, ten opzichte van de vloeirichting van het 
soldeer. Dit kan de soldeernaadvulling negatief beïnvloeden.

De contacthoek varieert tussen 9,1 en 11,3°. De bevochtiging op PM2000 is daarmee goed.
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PM2000-PM2000 (soldeerproeven PM104, PM105 en PM106)
US-onderzoek laat over het algemeen een goede soldeerverbinding zien. Aan de randen waar 
afstandfolie (0,025 mm RVS) is toegepast zijn enkele defecten aanwezig, zie Figuur 2.3. Dit is 
toe te schrijven aan de toegepaste folies en wordt niet beschouwd als een soldeerdefect in deze 
test. In de soldeernaad is een grove korrelstructuur herkenbaar en enkele intermetallische fasen, 
waarschijnlijk Cr-boriden of Ni-aluminium fasen. De intermetallische fasen zijn in deze fase 
van het onderzoek niet nader onderzocht.

PM2000-Inc617 (soldeerproeven PM113, PM114 en PM115)
Voor de materiaalcombinatie PM2000-Inc617 zijn goede soldeerverbindingen tot stand 
gebracht. In de soldeernaad zijn enkele brosse intermetallische fasen, waarschijnlijk Cr-boriden, 
aanwezig die deels een netwerk vormen. De brosse intermetallische fasen vertonen 
krimpscheuren, welke ontstaan tijdens het afkoelen van de verbinding. De intermetallische fasen 
zijn in deze fase van het onderzoek niet nader onderzocht. De soldeerverbinding is na solderen 
niet diffusiegegloeid op 1150°C, wat de aanwezige fasen verklaart.

Samenvattend is de conclusie dat:
• Met BNi5 een goede soldeerverbinding tot stand kan worden gebracht.
• BNi5 op PM2000 een kleine contacthoek van 9,1-11,3° geeft.
• Na solderen een diffusiegloeibehandeling op 1150°C noodzakelijk is om de vorming van 

brosse intermetallische fasen te voorkomen.
• De soldeertemperatuur van 1210°C te hoog is. Voor de volgende proeven zal deze naar 

1170°C worden teruggebracht bij het solderen van PM2000 aan Inc617.

3.1.3 BCo1 soldeerpasta
Bijlage A toont de resultaten van de soldeerproeven voor PM2000-PM2000 en voor PM2000-
Inc617. Voor deze soldering is gekozen voor een soldeertemperatuur van 1210°C.

Bij het aanmaken van de proefstukken is de freesrichting per abuis 90° verdraaid aangegeven. 
Hierdoor lopen de freesgroeven ongunstig, onder 90°, ten opzichte van de vloeirichting van het 
soldeer. Dit kan de soldeernaadvulling negatief beïnvloeden.

De contacthoek varieert tussen 23,2 en 28,4°. De bevochtiging op PM2000 is daarmee redelijk 
maar duidelijk minder dan van BNi5.

PM2000-PM2000 (soldeerproeven PM107, PM108 en PM109)
US-onderzoek laat over het algemeen een goede soldeerverbinding zien. Aan de randen waar 
afstandfolie (0,025 mm RVS) is toegepast zijn enkele defecten aanwezig. Dit is toe te schrijven 
aan de toegepaste folies en wordt niet beschouwd als een soldeerdefect in deze test.

In de soldeernaad zijn geen intermetallische fasen aangetroffen.

PM2000-Inc617 (soldeerproeven PM116, Pm117 en PM118)
De spleetvulling is volgens de US-metingen duidelijk minder dan voor de materiaalcombinatie 
PM2000-PM2000. Mogelijk heeft hier de ongunstige oriëntatie van de freesrichting een rol 
gespeeld. De hogere contacthoek duidt op een lagere bevochtingsgraad dan met BNi5.

Samenvattend kan worden geconcludeerd dat:
• met BCo1 goede soldeerverbindingen tot stand kunnen worden gebracht tussen PM2000-

onderdelen onderling.
• de bevochtiging van BCo1 op PM2000 lager is dan voor BNi5.
• de oriëntatie van de freesgroeven hierdoor een grotere invloed op de vulling van de 

soldeerspleet zal hebben.
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3.2 Diffusiegloeiproeven
De resultaten van de diffusiegloeiproeven zijn weergegeven in Bijlage C.

Diffusiesoldeerverbindingen zijn alleen functioneel interessant voor de materiaalcombinatie 
PM2000-PM2000. Een verbinding in dit materiaal beperkt de toepassing in het kruipgebied, 
waardoor de kruipeigenschappen van PM2000 niet meer optimaal kunnen worden ingezet.

Om een indicatie te krijgen van het diffusiegedrag en gewenste diffusiegloeitemperaturen en 
tijden is van elk toegepast soldeertoevoegmateriaal een diffusiegloeiproef uitgevoerd. De 
diffusiegloeiparameters zijn:
• vacuüm: 10-3,
• temperatuur: 1150°C,
• tijd: 12h,
• geselecteerde monsters:

- PM120: PdNi60/40 dubbele folie,
- PM104: BNi5 soldeerpasta,
- PM107: BCo1 soldeerpasta.

Deze monsters zijn ook in de als-gesoldeerde conditie gekarakteriseerd (zie Bijlage A en B), 
wat het bepalen van het effect van de diffusiegloeibehandeling mogelijk maakt.

Na de diffusiegloeibehandeling zijn de monsters geprepareerd en gekarakteriseerd met:
• EDS (Energie Dispersieve Röntgenmicroanalyse) linescans. Daarbij had de lijn een breedte 

van circa 25 µm. Op deze manier wordt een gemiddelde samenstelling gemeten en hebben 
kleine lokale variaties minder invloed,

• hardheidsmetingen (HV0,2) in het basismateriaal en midden van de soldeernaad.

3.2.1 PdNi60/40 folie
De diffusiegloeiproef is uitgevoerd op monster PM120. De gloeibehandeling van 12h op 
1150°C heeft weinig effect gehad op de verdeling van het Pd in de soldeernaad. De Ni 
concentratie in de soldeernaad is verlaagd. Deze is vergelijkbaar met het niveau in het 
basismateriaal. Dit geeft aan dat het nikkel wel diffundeert. In vergelijking met de als 
gesoldeerde conditie, zijn na de diffusiegloeibehandeling de concentraties Aluminium (Al) en 
chroom (Cr) in de soldeernaad, licht toegenomen. De Fe concentratie in de soldeernaad is niet 
significant gewijzigd. De aanwezige Pd zal de diffusie van Fe in de soldeernaad vertragen. De 
precipitatiedichtheid in de soldeernaad is verhoogd.

De gloeibehandeling is niet uitgevoerd in een cyclus met het solderen. Na het solderen is de 
verbinding afgekoeld tot kamertemperatuur. Voor de gloeibehandeling is deze opnieuw 
opgewarmd. Mogelijk heeft dit effect gehad op de effectiviteit van de 
(diffusie)gloeibehandeling. Tijdens het solderen is het diffusieproces al op gang gekomen. Dit 
stopt bij de afkoeling en met bij herhaald opwarmen opnieuw opgang komen. Dit vraagt een 
zekere activeringsenergie.

Een andere mogelijkheid is dat palladium verantwoordelijk is voor het geringe diffusie-effect. 
Pd is een groot atoom en zal daarom slechts langzaam diffunderen. Daarmee wordt de diffusie 
van elementen uit de basismaterialen naar het soldeer tevens vertraagd. Het nikkel uit de 
soldeerfolie blijkt wel het basismateriaal in te diffunderen.
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Volgens het Fe-Pd fasediagram zijn bij 1150°C Fe en Pd volledig in elkaar oplosbaar, zodat 
diffusie in elkaar mogelijk moet zijn. De diffusiecoëfficiënt, D0, van Pd in γ-Fe bedraagt 
0,400.10-4 m2/s bij 1373-1523 K. Echter, uit het fasediagram blijkt verder dat beneden 815°C 
intermetallische fasen van FePd en FePd3 worden gevormd met twee peritectische 
samenstellingen. Deze combinatie is ongunstig voor het maken van goede diffusiegesoldeerde 
verbindingen [Schwartz, 2003].

Figuur 3.1 Fasediagram Fe-Pd

3.2.2 BNi5-PM104
De diffusiegloeiproef is uitgevoerd op monster PM104. Na 12h 1150°C is het nikkel uit het 
soldeer over een afstand van circa 230 µm in het PM2000 basismateriaal gediffundeerd. Hierna 
neemt de Ni-concentratie gelijkmatig af. Ook de ijzerconcentratie is over de soldeernaad 
gelijkmatig verdeeld. De Al, Cr en Si verdeling blijven onveranderd in vergelijking met de als-
gesoldeerde toestand Er is dus een duidelijke diffusie opgetreden.

In de microstructuur is de soldeernaad nog goed herkenbaar. De secundaire fasen zijn opgelost. 
De hardheid in de soldeernaad is na diffusiegloeien toegenomen van 353HV0,2 tot 460HV0,2. 
De hardheid in het basismateriaal is licht gedaald van 353HV0,2 naar 321HV0,2. Vergeleken 
met de als-gesoldeerde toestand is het hardheidsverschil tussen basismateriaal en soldeernaad 
dus toegenomen, zie Tabel 3.2. Ni en Fe hebben boven 912°C een goede oplosbaarheid in 
elkaar. Beneden 517°C kunnen, afhankelijk van de samenstelling, FeNi3 intermetallische 
verbindingen worden gevormd. De materiaalcombinatie is in principe geschikt voor 
diffusiesolderen, vanuit het oogpunt van oplosbaarheid.
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Figuur 3.2 Fasediagram Ni-Fe

3.2.3 BCo1
De diffusiegloeiproef is uitgevoerd op monster PM107. Na 12h 1150°C heeft een duidelijke 
diffusie van Co en Ni richting PM2000 plaatsgevonden en van Fe naar het BCo1 soldeer. Over 
de lengte van de line-scan hebben basismateriaal en soldeernaad na diffusiegloeien nagenoeg 
dezelfde chemische samenstelling. Lichtmicroscopisch is een diffusiezone van circa 200 µm te 
zien. De soldeernaad is nog duidelijk herkenbaar, zodat er nog geen sprake zal zijn van een 
gelijkmatige verdeling van de Y2O3-deeltjes. In het midden van de soldeernaad zijn secundaire 
fasen, waarschijnlijk Al-rijk, gevormd. Deze zijn nog niet nader onderzocht. De hardheid van de 
soldeernaad is na diffusiegloeien afgenomen van 618HV0,2 naar 532HV0,2. Daarmee is het 
verschil tussen basismateriaal en soldeernaad afgenomen, echter, het verschil bedraagt nog circa 
200HV0,2, zie Tabel 3.2.

Volgens het fasediagram, Figuur 3.3, heeft Co een goede oplosbaarheid over een breed 
temperatuurgebied in zowel Ni als Fe. Hiermee is dit soldeer geschikt voor het maken van een 
diffusiesoldeerverbinding in PM2000.

Figuur 3.3 Fasediagrammen van Co-Fe en Co-Ni
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3.2.4 Hardheidsmetingen

Tabel 3.2 Hardheidsmetingen voor en na diffusiegloeien, 12h 1150°C
hardheid [HV0,2]

als gesoldeerd 12h 1150°C

soldeer lokatie gemeten 
waarden gemiddeld gemeten 

waarden gemiddeld

BNi5 Basismateriaal 401; 323; 336 353 319; 323; 321 321
Soldeernaad 330; 386; 344 353 453;463;463 460

BCo1 Basismateriaal 401; 323; 336 353 319; 323; 321 321
Soldeernaad 683;589;584 618 505;544;549 532
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4. CONCLUSIES

PdNi60/40 soldeerfolie
• De gekozen foliedikte van 0,024 mm blijkt te dun voor het verkrijgen van een goede 

naadvulling.
• Voor een goede naadvulling is minimaal een foliedikte van 0,05 mm noodzakelijk, te 

bereiken door een dubbele folie te gebruiken, gecombineerd met een aandrukbelasting van 
circa 0,05MPa. Bij het toepassen van de folie worden daarom hoge eisen aan de vlakheid 
gesteld.

• Een soldeernaadbreedte van 0,05 mm is ongunstig voor een diffusiesoldeerverbinding, 
omdat de diffusiewegen zo lang worden.

• Uit diffusiegloeiproeven (12h 1150°C) blijkt een lage mate van diffusie van Pd in het 
PM2000. Mogelijk is de diffusiegloeitemperatuur van 1150°C te laag gekozen gezien de 
soldeertemperatuur 1243°C. Pd diffundeert langzaam omdat het een groot atoom is.

• Het PdNi60/40 is in folievorm niet praktisch toepasbaar voor het maken van 
diffusiesoldeerverbindingen in PM2000.

BNi5 pasta
• De soldeerverbindingen zijn beoordeeld aan de hand van US en metallografisch onderzoek 

op basis van het bevochtingsgedrag. Met BNi5 (pasta) zijn metallurgisch goede 
soldeerverbindingen tot stand gebracht.

• De lage contacthoek van rond de 10° geeft aan dat het soldeer goed vloeit en een goed 
spleetvullend vermogen heeft op PM2000, dit ondanks het hoge aluminiumgehalte van 
nominaal 5,5% van PM2000.

• Bij de diffusiegloeiproef van 12h op 1150°C treedt een duidelijke diffusie op van Fe in de 
soldeernaad en Ni in het PM2000 basismateriaal. De hardheid van de soldeernaad neemt 
daarbij toe tot een waarde van 460 HV0,2, wat 100 HV0,2 punten hoger is dan die van het 
PM2000 basismateriaal.

• BNi5 soldeerpasta is een geschikte kandidaat voor diffusiesolderen. De hier toegepaste 
soldeer- en diffusietemperatuur zijn niet optimaal en moeten worden aangepast.

BCo1 pasta
• Met BCo1 pasta zijn redelijke soldeerverbindingen tot stand gebracht. De soldeerkwaliteit is 

lager dan voor BNi5.
• De contacthoek van rond de 25° op PM2000 geeft aan dat het soldeer minder goed vloeit en 

een lager naadvullend vermogen zal hebben dan BNi5.
• Na de diffusiegloeiproef van 12h op 1150°C is lichtmicroscopisch een diffusiezone van circa 

200 µm herkenbaar. Co blijkt goed in het PM2000 gediffundeerd te zijn. Na de diffusieproef 
is een smalle band van intermetallische fase in het midden van de soldeernaad ontstaan. 
Gezien het hoge B gehalte in BCo1 zijn dit waarschijnlijk Cr-boriden. Vanuit mechanisch 
oogpunt zijn deze fasen waarschijnlijk ongunstig.
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Algemeen
• In volgorde van aflopende voorkeur voor het (diffusie)solderen van PM2000 onderling en/of 

aan Inc617 zijn de gebruikte soldeertoevoegmaterialen als volgt te rangschikken:
BNi5-pasta - BCo1 pasta - PdNi60/40 folie.

• Soldeertemperaturen:
− voor BNi5: de soldeer- en (diffusie)gloeitempertuur moeten worden aangepast,
− voor BCo1: 1210°C,
− voor PdNi60/40: 1243°C max 3 minuten.

• Diffusiegloeitemperatuur: Voor BNi5 en BCo1 hoger dan 1150°C. Voor PdNi60/40 hoger, 
voorgesteld wordt dit naar 1200°C of hoger te brengen.

• De diffusiegloeibehandeling moet in een cyclus met het solderen worden uitgevoerd.
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5. AANBEVELINGEN VOOR FASE 2

De diffusiegloeitemperaturen en procedure zijn nog niet optimaal gekozen. Bij BNi5 en BCo1 
treedt diffusie op maar nog niet volledig, terwijl bij PdNi60/40 nog geen diffusie is opgetreden. 
Dit kan verschillende redenen hebben die kunnen worden onderzocht in een extra fase 2 in het 
project, zie onderstaand overzicht:

Oorzaak slechte soldeerverbinding of 
diffusiegloeiing

Uit te voeren experimenten in fase 2

Oppervlakte voorbehandeling: Door de 
stabiele aluminiumhoudende oxidehuid 
op PM2000 vloeit soldeer slecht. In een 
volgende fase van het onderzoek moeten 
daarom een aantal voorbehandelingen 
van het PM2000 op hun effect worden 
onderzocht.

• Etsen van het oppervlak in een NaOH of HF 
oplossing.

• Reinigen in een HF gas behandeling (gebruikelijk 
voor bijvoorbeeld het strippen van turbinebladen).

• Vernikkelen, om het vloeigedrag te verbeteren.
• Schuren van het oppervlak tot een lage ruwheid 

(bijvoorbeeld met P2400 SiC schuurpapier).

Rekristallisatiegedrag van PM2000:
Voor een goede diffusie-
soldeerverbinding zijn plastische 
deformaties, en daarmee de moge-
lijkheid voor rekristallisatie, gunstig. De 
diffusie wordt hierdoor versneld.

• Een PM2000 kwaliteit kiezen met een fijne 
korrelstructuur en deze aan het oppervlak 
kouddeformeren door bijvoorbeeld stralen.

• Bij voorkeur een soldeervlak kiezen dat loodrecht 
op de walsrichting staat.

Diffusiegloeitemperatuur: Om diffusie 
binnen redelijke tijden op te laten 
treden, is een gloeitemperatuur boven 
80% van de smelttemperatuur gewenst. 
De toegepaste temperaturen van 
1150°C zijn daarvoor dus te laag. Een 
temperatuur van minimaal 1320°C 
(80% van de smelttemperatuur van 
staal) lijkt daarom aan te raden. Als het 
mogelijk is kunnen hogere 
temperaturen worden gekozen, tot circa 
90% van de smelttemperatuur.

• Diffusiegloeiproeven bij hogere temperaturen. Na 
het solderen voor de diffusiegloeiing de 
temperatuur verhogen naar een temperatuur tussen 
1320 en 1485°C.

Voor een goede diffusiesoldeerverbinding blijft een zekere aandrukkracht nodig. De genoemde 
proeven dienen daarom ook met een zekere aandrukkracht te worden uitgevoerd.

Bovenstaande experimenten moeten eerst worden uitgevoerd alvorens de mechanische 
onderzoeken aan het PM2000 diffusiegesoldeerde materiaal uit te voeren.
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Bijlage A Serie 1; Soldeerproeven met standaard parameters 
voor solderen met PdNi60/40, BNi5 en BCo1
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Materialen PM2000-PM2000 Soldeer PdNi Folie, 25µm
Sample codes PM101-103
Soldeer cyclus

Temperatuur/tijd à

Homogeniseren:
1000°C; 4.10-6 mBar

Solderen:
1232°C; 1.10-5mBar
2e run: 1237°C (3 min)
3e run: 1238°C (3 min)

Pd-Ni-PM2000-PM2000-04-K-3
Gemeten op dummie
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Pd-Ni-PM2000-
PM2000

Karakterisering soldeer en soldeerverbinding
PM101 PM102 PM103

Contacthoek 
(PM2000) Niet bepaald Niet bepaald Niet bepaald

Spreidproef

US

Soldeernaad
(PM101)

Opmerkingen:
- De soldeercyclus is drie keer herhaald dit i.v.m. slecht vloeigedrag van het soldeer en verwachte te lage 

soldeer temperatuur.

PM103PM102PM101
10 mm

doorsnededefect

goed
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Materialen PM2000-Inc617 Soldeer PdNi Folie, 25µm
Sample codes PM110-112
Soldeer cyclus

Temperatuur/tijd à

Homogeniseren:
1000°C; 4.10-6 mBar

Solderen:
1232°C; 1.10-5 mBar
2e run: 1237°C (3 min)
3e run: 1238°C (3 min)

Pd-Ni-PM2000-Inc617-04-K-3
Gemeten op dummie
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Pd-Ni-PM2000-Inc
617

Karakterisering soldeer en soldeerverbinding
PM110 PM111 PM112

Contacthoek 
(PM2000) Niet bepaald Niet bepaald Niet bepaald

Spreidproef

US

Soldeernaad
(PM111)

Opmerkingen:
- De soldeercyclus is drie keer herhaald dit in verband.met slecht vloeigedrag van het soldeer en verwachte te 

lage soldeer temperatuur.

PM112PM111PM110
10 mm

doorsnede
defect

goed
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Materialen PM2000-PM2000 Soldeer BNi5
Sample codes PM104-106
Soldeer cyclus

Temperatuur/tijd à

Vacuum:
Homogeniseren:
1000°C; 8.10-6 mBar

Solderen
1210°C; 2.10-5 mBar

BNi5-PM2000-PM2000 04-K-01

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

Tijd [min]

Te
m

pe
ra

tu
ur

 [°
C

]

BNi5-PM2000-PM2000

Karakterisering soldeer en soldeerverbinding
PM104 PM105 PM106

Contacthoek 
(PM2000)

Hoek 1
10,04°

Hoek 2
11,28°

Hoek 1
9,50°

Hoek 2
10,10°

Hoek 1
9,14°

Hoek 2
10,45°

Spreidproef

US

Soldeernaad
(PM104)

Opmerkingen:
- Soldeer temp van 1210°C te hoog, veel erosie, soldeer temp naar 1170°C voor volgende proeven

PM106PM105

PM104

doorsnede
defect

goed
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Materialen PM2000-Inc617 Soldeer BNi5
Sample codes PM113-115
Soldeer cyclus

Temperatuur/tijd à

Homogeniseren:
1000°C; 8.10-6 mBar

Solderen
1210°C; 2.10-5 mBar

BNi5-PM2000-Inc617 04-K-01
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BCNi5-PM2000-Inc 617

Karakterisering soldeer en soldeerverbinding

PM113 PM114 PM115
Contacthoek 
(PM2000)

Hoek 1
9,09°

Hoek 2
10,21°

Hoek 1
9,38°

Hoek 2
10,18°

Hoek 1
9,26°

Hoek 2
10,52°

Spreidproef

US

Soldeernaad
(PM113)

Opmerkingen:
--

PM115PM114

PM113

doorsnededefect

goed
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Materialen PM2000-PM2000 Soldeer BCo1
Sample codes PM107-109
Soldeer cyclus

Temperatuur/tijd à

Homogeniseren:
1000°C;: 610-6 mBar

Solderen:
1210°C; 1,5.10-5 mBar

BCo1-PM2000-PM2000 04-K-02
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BCo1-PM2000-PM2000

Karakterisering soldeer en soldeerverbinding
PM107 PM108 PM109

Contacthoek 
(PM2000)

Hoek 1
23,22°

Hoek 2
24,21°

Hoek 1
24,37°

Hoek 2
28,25°

Hoek 1
25,01°

Hoek 2
26,37°

Spreidproef

US

Soldeernaad
(PM107)

Opmerkingen:

PM109PM108

PM107

doorsnede
defect

goed
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Materialen PM2000-Inc617 Soldeer BCo1
Sample codes PM116-118
Soldeer cyclus

Temperatuur/tijd à

Homogeniseren:
1000°C: 6.10-6mBar

Solderen:
1210°C: 1,5.10-5 mBar

BCo1-PM2000-inc617 04-K-02
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BCo1-PM2000-Inc 617

Karakterisering soldeer en soldeerverbinding 
PM116 PM117 PM118

Contacthoek 
(PM2000)

Hoek 1
24,27°

Hoek 2
28,41°

Hoek 1
25,19°

Hoek 2
27,42°

Hoek 1
23,15°

Hoek 2
26,54°

Spreidproef

US

Soldeernaad
(PM116)

Opmerkingen:
--

PM118PM117

PM116

doorsnede
defect

goed
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Bijlage B Serie 2; Soldeerproeven met aangepaste 
soldeerparameters voor PdNi60/40 folie

Met deze proeven wordt gestreefd naar een optimaal soldeerproces met PdNi60/40 folie.
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Materialen PM2000-PM2000 Soldeer PdNi Folie, 25µm
Sample codes PM120-125

Soldeer cyclus Homogenisatie-temperatuur/druk: 1150°C / 4.10-6 ,Bar
Soldeertemperatuur/druk/tijd: 1243°C / 1.10-5 mBar / 5 minuten

Karakterisering soldeer en soldeerverbinding
PM120 (2 folies) PM125 (1 folie, extra vlak)

Spreidproef zie eerder

US

Soldeernaad
(PM120/125)

Opmerkingen:
- Bij de eerste proeven met solderen met PdNi folie waren de verbindingen slecht. De volgende 

aanpassingen zijn toen uitgevoerd: verhogen van de homogenisatie-temperatuur van 1000 naar 1150°C, 
verhogen van de soldeertemp naar 1243°C. Proef herhalen met dubbele folie (PM120) en extra vlak 
geslepen plaatjes (PM125).

- Dubbele folie geeft beste soldeerresultaat. Extra vlakken van de proefmonsters geeft verbetering, echter 
onvoldoende.

defect

goed
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Soldeerproeven met 2kg aandrukkracht en enkele vs. dubbele PdNi folie
Materialen PM2000-PM2000 Soldeer PdNi Folie, 25µm
Sample codes PM126/14-127/15-129/16
Soldeer cyclus Homogenisatie temperatuur/druk 1150°C: 4.10-6 mBar

Soldeertemperatuur/druk/tijd: 1243°C / 1.10-5 m Bar / 5 minuten
Karakterisering soldeer en soldeerverbinding 
PM126/14 enkel PM127/15 dubbel PM129/16 enkel + Diffusie

US

Soldeernaad

Opmerkingen:
- Alleen de dubbele folie met 2kg aandrukkracht geeft een goede soldeerverbinding.
- Bij vorige proeven met dubbele folie maar zonder aandrukken werden ook al betere resultaten bereikt

defect

goed
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Soldeerproeven met 2kg aandrukkracht en enkele vs dubbele PdNi folie
Materialen PM2000-Inc617 Soldeer PdNi folie
Sample codes PM128 +PM121
Soldeer cyclus Vacuüm:

Homogenisatie temperatuur/druk: 1150°C / 4.10-6 mBar
Soldeertemperatuur/druk/tijd: 1243°C / 1.10-5 mBar / 5 minuten

Karakterisering soldeer en soldeerverbinding

Inc10-PM128 enkele folie Inc11-PM121-dubbele folie

US

Soldeernaad

Opmerkingen:
- Dubbele folie + 2kg aandruk geeft goede soldeerverbinding

defect

goed
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Bijlage C Diffusiegloeiproeven
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Diffusie Proeven
Materialen PM2000-PM2000 Soldeer BNi5
Sample codes PM104

353HV0,2

matrix: 350HV0,2

Als 
gesoldeerd
04-019-02

321HV0,2

460HV0,2

12h 
1150°C
04-071-01

Resultaat diffusiegloeien:
In de doorsneden is de soldeernaad microscopisch goed herkenbaar.
De secundaire fase is weggediffundeerd
Diffusie over circa 230µm voor Ni vanuit het soldeer in het basismateriaal en Fe vanuit het PM2000 in het Bi5 soldeer
Na diffusie hebben soldeer en basismateriaal nog niet dezelfde chemische samenstelling. Ni nog niet voldoende gediffundeerd --> langere 
diffusietijd nodig. (24h??)
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Diffusie Proeven
Materialen PM2000-PM2000 Soldeer BCo1
Sample codes PM107

618HV0,2

353HV0,2

Als 
gesoldeerd
04-019-03

Soldeernaad

Diffusie

Diffusie

532HV0,2

532HV0,2

321HV0,2

12h 
1150°C
04-071-02

Resultaten:
De soldeernaad is na de diffusiegloeibehandeling nog zeer goed herkenbaar
De microstructuur heeft zich zichtbaar gewijzigd. Daarbij zijn secundaire fasen in het midden van de soldeernaad ontstaan en is blijkbaar een 
diffusie richting het basismateriaal opgetreden over een afstand van (lichtmicroscopisch) 200 µm.
Linescans tonen diffusie van Co en Ni naar het PM2000 basismateriaal en van Fe naar het BCo1 soldeer
Na diffusie hebben soldeer en basismateriaal nagenoeg dezelfde chemische samenstelling. Van Y (Y2O3) is de verdeling niet veranderd.
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Diffusie Proeven
Materialen PM2000-PM2000 Soldeer PdNi Folie, 25µm
Sample codes PM120-125
PM120-Dubbele folie

Als 
gesoldeerd
04-043-01

12h 
1150°C
04-071-03

Diffusie van PdNi soldeer is niet goed gelukt. Pd is in de soldeernaad blijven zitten. Door de grootte van het Pd atoom diffundeert dit element niet 
naar het basismateriaal. Ni is vanuit het soldeer naar het basismateriaal gediffundeerd. De aanwezigheid van Pd hindert de diffusie van Fe naar de 
soldeernaad.
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PM125-enkele folie

Als 
gesoldeerd
04-043-02

12h 
1150°C
04-071-04

Resultaten diffusieproeven
De soldeernaad is goed herkenbaar. De beide soldeernaden gedragen zich daarbij vergelijkbaar.
In de soldeernaad zijn meer secundaire fasen gevormd.
Het substraat is lichtmicroscopisch geen diffusie herkenbaar. Dit wordt bevestigd door de linescans. Alleen Ni blijkt een 
duidelijke diffusie te hebben vertoond.


	Inleiding
	Projectuitvoering
	Inleiding tot het onderzoek
	Aandachtsgebieden met het onderzoek
	Materiaalkeuze
	Uitvoering van de soldeerproeven
	Uitgevoerde experimenten
	Soldeerproeven
	Diffusiegloeiproeven


	RESULTATEN
	Soldeerproeven met PdNi60/40, BNi5 en BCo1
	PdNi60/40 soldeerfolie
	BNi5 soldeerpasta
	BCo1 soldeerpasta

	Diffusiegloeiproeven
	PdNi60/40 folie
	BNi5-PM104
	BCo1
	Hardheidsmetingen


	CONCLUSIES
	AANBEVELINGEN VOOR FASE 2

