Vertrouwelijk
ECN-CX--07-051

Diffusiesolderen ODS materialen
Fase 20ptimalisatie soldeerprocedure
E.W. Schuring

Mei 2007
Revisies
[A]
Juli 2006
][concept
versie]
Mei 2007
[1]
[definitieve versie]
Gemaakt o1’: ?
Gecontroleerd door: Goedgekeu[d door:
ECN
Engineering & Services
J.W. Hooijmans

J.J. S~u/r~alt

Verantwoording
Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van NIL-TC1a/Bond voor MaterialenkennisVereniging Metalen werkgroep solderen (BvM-VeMet-Solderen) 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, ECNEngineering & Services, Petten. De auteur bedankt bovengenoemde bedrijven voor hun
actieve bijdrage.

Abstract
High temperature vacuum brazing is a promising joining method for joining oxide dispersion
strengthened (ODS) materials while maintaining their creep properties. This report describes
the results of an investigation into the optimisation of diffusion brazing parameters for
making diffusion joints in PM2000 material. Several pre-treatments for optimising the
brazing surfaces (grit blasting, grinding, chemical cleaning) and braze filler metals (BNi5+B,
BCo1, PdNi60/40) have been investigated. The aim of developing a surface pre-treatment is
to reduce the effect of the alumina formed on the PM2000 material. Aluminia inhibits the
diffusion and spreading of the braze filler metal.
It is concluded that the combination of grinding using P500 paper (resulting in a certain
roughness) and BNi5+B amorphous brazing foil results in the best metallurgical diffusion
joint so far. For this, a diffusion brazing temperature of 1350°C and brazing time of one hour
is required. Second best is grit blasting in combination with BNi5+B. By using grit blasting,
wider diffusion zones are formed, which is a good option for surface pre-treatments of
irregular surfaces.
Although also the chemical pre-treatments; nickel plating and pickling, using NaOH and HF,
result in good joints, these pre-treatments are considered less favourable from an
environmental and labour conditions point of few. A third cleaning method, Fluor Ion
Cleaning (FIC) was found to attack the PM2000 base material by dissolving the yttria
dispersed particles as well. This resulted in an unwanted porous surface layer in the PM2000
base material.
Using BCo1 paste, a narrow brazing seam can still be seen. Although Co is found to diffuse
well into the PM2000 base material. The PdNi60/40 soldering foil was found not to diffuse
into the PM2000 base material. Most likely because of the low diffusibility of Pd. This makes
BCo1 the second best solder after BNi5+B.

Keywords
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Temperature Vacuum Brazing, Diffusion brazing, High temperature mechanical properties
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Samenvatting
Oxide Dispersief-versterkte Materialen (ODS) hebben hoge kruipsterkte en vinden hun
toepassing onder oxiderende condities en belasting in het kruipgebied. Het onderling
verbinden van deze materialen is moeilijk. Smeltlasprocessen veroorzaken een vermindering
van de hoog temperatuur kruipeigenschappen, met mechanisch verbinden worden
onvoldoende hoge kruipsterkten bereikt. Hoogtemperatuur vacuümsolderen biedt hier
uitkomst. Van diffusiesoldeerverbindingen wordt verwacht dat deze vergelijkbare
kruipeigenschappen kunnen halen als de basismaterialen. Daarom is door de technische
commisie 1a-Hoogtemperatuur vacuümsolderen en de werkgroep Solderen van de VeMet een
project gestart voor het ontwikkelen van een diffusiesoldeerproces voor het onderling
verbinden van ODS materiaal aan elkaar en aan andere hoogtemperatuur materialen.
In dit rapport wordt een optimalisatie van de procesparameters beschreven voor het maken
van een diffusiesoldeerverbinding in PM2000 materiaal. In deze optimalisatie is aandacht
besteed aan de voorbehandeling van de materialen, het meest geschikte
soldeertoevoegmateriaal en de diffusiesoldeerparameters.
Door het hoge aluminiumgehalte in PM2000, is deze legering bij hoge temperaturen
oxidatiebestendig. Echter, de vorming van de aluminiumoxidehuid verhindert tevens het
bevochtigen van het soldeer. Met een geschikte voorbehandeling zou de aluminiumoxidehuid
tijdelijk kunnen worden verwijderd. In dit onderzoek zijn zowel mechanische methoden,
schuren en gritten, als chemische methoden, beitsen en fluor ion cleaning (FIC) en
vernikkelen, onderzocht. Door met name gritten en in mindere mate schuren, worden
spanningen in het oppervlak gebracht, welke de diffusie van het soldeer zullen bevorderen.
Voor de diffusiesoldeerparameters is de diffusiesoldeertemperatuur gebracht op 1350°C bij
een vacuüm beter dan 7,0 10-4 mbar.
De materiaalconditie, korrelgrootte, textuur en restspanningen, hebben invloed op het
diffusiegedrag. Bij deze proeven is daarom uitgegaan van stafmateriaal, waarbij het
soldeervlak loodrecht op de wals/extrusie richting van de staf is gelegen.
De diffusiegesoldeerde monsters zijn metallografisch onderzocht. Met EDS (energie
dispersieve röntgenmicroanalyse) zijn diffusieprofielen gemeten en met microVickershardheidsmetingen is het hardheidsverloop bepaald.
Met BNi5+B amorfe folie en BCo1 pasta soldeer zijn goede diffusiesoldeerverbindingen te
maken. De soldeernaad heeft gemiddeld een hogere hardheid dan het uitgangsmateriaal. Met
BCo1 is nog een geringe soldeernaad herkenbaar, terwijl bij BNi5+B amorfe folie de
soldeernaad tot een enkele korrelgrens is gereduceerd. Afhankelijk van de voorbehandeling
treedt diffusie tot grotere of minder grote diepte op. Met gritten als voorbehandeling wordt
een grotere diffusiediepte bereikt dan bij schuren. Dit is terug te vinden in de
hardheidsprofielen. Bij schuren blijkt dat schuren met P500 SiC-schuurpapier voldoende is.
Met zowel beitsen als vernikkelen worden goede soldeerverbindingen gerealiseerd. Door de
FIC voorbehandeling wordt tevens het yttrium-oxide deels in het PM2000 aangetast. Hierdoor
ontstaat een poreuze oppervlaktelaag. Dit is ongewenst.
Voor het diffusiesolderen blijkt een temperatuur van 1350°C en een soldeertijd van één uur
toereikend.
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De eindconclusie is dat de beste diffusiesoldeerverbinding is gemaakt met BNi5+B soldeer en
een schuurbehandeling met P500 SiC papier als mechanische voorbehandeling. De
verwachting is dat het aanwezige borium een rol heeft gespeeld. Kosten en eenvoud spelen bij
deze keuze mede een rol.
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1.

Inleiding

Hoogtemperatuursolderen is een hoogwaardige verbindingstechniek waarmee verbindingen,
die kwalitatief vergelijkbaar zijn met lasverbindingen, kunnen worden gemaakt. Het verschil
met lasverbindingen is dat de functionele eigenschappen van de basismaterialen over het
algemeen kunnen worden behouden. 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 met standaard smeltlasprocessen te verbinden, echter daarbij gaan de
functionele eigenschappen geheel of gedeeltelijk verloren. Smeltlasprocessen zijn daardoor
beperkt tot toepassingen buiten de procesomgeving, waar de functionele eigenschappen van
ODS materialen niet nodig zijn. 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 voldoende
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 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 moeten worden verbonden. Om optimale kruipeigenschappen te
verkrijgen moet de discontinuïteit van de soldeernaad worden opgeheven 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 ODSmaterialen onderling, voor hoogtemperatuur toepassingen met behoud van
kruipeigenschappen
Het project is daartoe in fasen verdeeld:
1) metallurgische soldeerbaarheid, vaststellen van mogelijke soldeerparameters en
soldeertoevoegmaterialen,
2) optimaliseren van de diffusiesoldeerparameters,
3) optimaliseren van de mechanische eigenschappen van de verbinding,
4) vaststellen van de constructieve (ontwerp) aspecten voor een optimale soldeerverbinding.
Dit deelrapport beschrijft fase 2, de optimalisatie van de soldeerprocedure voor het
diffusiesolderen van ODS-materiaal PM2000 onderling. Deze fase is later toegevoegd omdat
bleek dat de standaard soldeerparameters niet tot de gewenste diffusieverbinding leidden.

ECN-X--07-051

Vertrouwelijk

9

10

Vertrouwelijk

ECN-X--07-051

2.

Proefuitvoering

2.1

Fase 2: Optimalisatie diffusiesoldeerprocedure PM2000

Bij de eerste soldeerproeven aan PM2000 is gebleken dat de BNi5 en BCo1
soldeertoevoegmaterialen de beste resultaten geven (Schuring, 2005). De resultaten van het
diffusiesolderen waren nog onvoldoende, wat terug te voeren is op:
• een te lage diffusiesoldeertemperatuur,
• de vorming van een stabiele aluminiumoxide-huid, welke in het vacuüm onvoldoende
reduceert. Dit resulteert in een slecht vloeigedrag van het soldeer,
• ongunstige structuur van de basismaterialen met betrekking tot inwendige spanningen en
textuur. Voor het maken van een goede diffusiesoldeerverbinding is vanuit het
basismateriaal van belang dat:
− het soldeervlak loodrecht op de walsrichting (textuur) staat,
− het basismateriaal een zekere mate van restspanningen heeft,
− het basismateriaal een fijn korrelige microstructuur heeft.
Bij de toegepaste diffusie-soldeertemperatuur van 1150°C blijkt onvoldoende diffusie op te
treden. Naar aanleiding hiervan is besloten nieuwe diffusiesoldeerproeven uit te voeren bij
een temperatuur tussen 1186°C-1335°C, deze temperaturen liggen tussen 80%-90% van de
smelttemperatuur van PM2000. De smelttemperatuur van PM2000 is 1483°C, (bron: Plansee)
Om het vloeigedrag van het soldeer te verbeteren zijn zes alternatieve
oppervlaktevoorbehandelingen uitgevoerd. Deze proeven zijn in twee stappen uitgevoerd:
Stap 1: selectie beste methode
• vernikkelen;
− tampon galvaniseren; vernikkelen (uitgevoerd bij FOM-Nieuwegein),
− stroomloos vernikkelen,
• verwijderen van aluminium uit het oppervlak of de aluminiumoxide op het oppervlak;
− fluoride Ion Cleaning (FIC) (uitgevoerd via Thomassen Turbine Systems),
− schuren P2400 plus beitsen met 10N NaOH 4 minuten bij 50°C (ECN),
− schuren P2400 plus beitsen met 5,8ml 40% HF op 50ml demi-water, 60 seconden bij
kamertemperatur (ECN).
Stap 2: optimalisatie beste methode uit stap 1
Op basis van de resultaten uit stap 1 zijn als volgende voorbehandelingen gekozen voor
optimalisatie:
• oppervlak gritten met G07 (een gietijzer straalgrit) (Bodycote VSC Diemen). Hiermee
worden tevens extra spanningen in het basismateriaal ingebracht,
• oppervlak voorbewerken door schuren op P500 en P2400 (ECN).
De soldeerproeven zijn uitgevoerd op schijven van rond 20 mm genomen uit stafmateriaal
met het soldeervlak loodrecht op de wals/extrusierichting, zie Figuur 2.1. Na de
soldeerproeven zijn doorsneden metallografisch onderzocht op:
• structuur van en defecten in de soldeernaad,
• hardheidsverloop over de soldeernaad met HV0,05 (alleen voor stap 2),
• voortgang van de diffusie met EDS-linescanes (Energie Dispersieve Röntgenmicroanalyse).
De uitgevoerde soldeerproeven staan samengevat in Tabel 2.1. Voor stap 2 is het
soldeerrapport opgenomen in Bijlage A.
ECN-X--07-051
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Tabel 2.1 Uitgevoerde soldeerproeven voor optimalisatie diffusiesoldeerproces PM2000
Proef
Omschrijving
nummer voorbehandeling

Stap 1:
1-2
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12
13-14
15-16
17-18
22
23-24
29-30
Stap 2:
25/26
27/28
40
41
42
45
46
47

Tamponvernikkeld
FIC-gereinigd

Soldeer toevoegmateriaal

diffusiesoldeercyclus
Homogediffusie
soldeer aandruknisatie soldeertemp. tijd
belasting
[°C]
[°C]
[min]
[gr]

PdNi-0,025 mm folie
BNi5 folie 0,025 mm3)
BCo1 poeder (niet capilair)
PdNi-0,025 mm folie
BNi5 folie 0,025 mm3)
BCo1 poeder (niet capilair)

P2400 + 4 min
PdNi-0,025 mm folie
50°C 10N NaOH
P2400 +
15: 60 s Tk HF &
BNi5 folie 0,025 mm3)
16: 4 min 50°C
10N NaOH
P2400 + 60 s Tk
BCo1 poeder (niet capilair)
HF
PdNi-0,025 mm folie
stroomloos.
BNi5 folie 0,025 mm3)
vernikkeld
BCo1 poeder (niet capilair)
P2400
P2400
P500
P2400
gestraald G07
P500
P2400
gestraald G07

Amdry BRB Poeder1)
(Ni-13,5Cr-7,5Co-4Al-2,5B)
NiB-folie 0,05 mm2)
BCo1-poeder
BCo1-poeder
BCo1-poeder
BNi5 -folie 0,025 mm 3)
BNi5 -folie 0,025 mm 3)
BNi5 -folie 0,025 mm 3)

1200

1243
1350
1350
1243
1350
1350

60
60
60
60
60
60

700
700
700
700
700
700

1243

60

700

1350

60

700

1350

60

700

1243
1350
1350

60
60
60

700
700
700

1350

60

700

Opmerkingen
1,2)
De soldeerproeven met Amdry BRB en NiB folie zijn extra testen om de effecten van de toevoeging van B te
onderzoeken op het diffusiesoldeergedrag.
3)
BNi5-folie is dubbel toegepast zodat een soldeernaad van 0,05 mm ontstaat
3)
BNi5-folie is in samenstelling afwijkend van de samenstelling voor BNi5 van ANSI/AWS A 5-8-92. Aan de
legering is B toegevoegd.
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Tabel 2.2 Nominale chemische samenstelling gebruikte materialen
Materiaal
Al
B
C
Cr
Co
Cu
Fe
Inc 617
0,050,8-1,5 0,006
(Nicrofer 5520 Co)
0,15
PM2000
5,5
PdNi-Sheet (spec)
AWS BNi5
AWS BCo1

ECN-X--07-051

20-24 10-15 ≤ 0,5
19

0,002
0,03

0,1

0,7-0,9

0,350,45

18,519,5
18,020,0

≤3

Chemische samenstelling
Mn
Mo
Ni
Si
Basismaterialen
≤1

8-10

rest
Soldeermaterialen
0,009 0,006 0,003

Rest

1,0

Rest

P

≤1

S

Ti

W

Pd

Y2O3

≤ 0,015 0,2-0,5
0,5

0,5

40,37

59,63

9,75Rest
10,50

0,02

16-18 7,5-8,5

0,02

3,5-4,5

13

PM2000
VNi5 folie (BNi5)
PM2000
Amdry BRB Poeder: Ni-13,5Cr-7,5Co-4Al-2,5B

PM2000
NiB-folie

(foto Bodycote VSC)
Ten gevolge van slecht vloeien van het
soldeer concentreert de overmaat aan
soldeer zich in bolletjes.
Figuur 2.1 Opstelling van de soldeerproeven voor in de oven en enkele soldeerresultaten
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3.

Resultaten

3.1

Optimalisatie diffusiesoldeerparameters PM2000

De resultaten van het metallografisch onderzoek staan samengevat in Bijlage B en C.
De resultaten worden per soldeertoevoegmateriaal besproken. Eerst wordt de selectie van de
oppervlaktevoorbehandeling, stap 1, behandeld, daarna de optimalisatie van de
oppervlaktevoorbehandeling en optimalisatie van de diffusiesoldeerprocedure.

3.1.1 Borium houdende solderen Amdry BRB en NiB-folie
Amdry BRB en NiB-folie zijn alleen in stap 2 van de optimalisatie toegepast. Deze
verbindingen zijn niet in detail onderzocht omdat ze zijn meegenomen om de potentie van deze
solderen te onderzoeken. De karakterisering is beperkt gebleven tot US-onderzoek en een
metallografisch onderzoek van de microstructuur.
De soldeernaad is relatief schoon, maar bevat een dichte precipitatie die zich concentreert op de
interface en het midden van de soldeernaad.

3.1.2 PdNi-folie
Stap 1-selectie oppervlaktevoorbehandeling
Met het PdNi-soldeerfolie zijn metallografisch goede soldeerverbindingen gemaakt. In het US
onderzoek en onderzoek aan de doorsneden zijn geen soldeerdefecten aangetroffen.
De diffusie van het PdNi-soldeer in PM2000 is onvoldoende. De resultaten zijn vergelijkbaar
met het voorgaande onderzoek, zie Bijlage B en Figuur 3.1. Pd en Ni zijn niet of nauwelijks in
het PM2000 gediffundeerd.
Bij het FIC reinigen is tot een diepte van 0,4 mm een aantasting van het PM2000 waargenomen,
zie Figuur 3.2a. Daarbij is de aluminiumconcentratie afgenomen, maar zijn tevens de
yttriadeeltjes opgelost. In het FIC-proces is het niet mogelijk de procesparameters zo in te
stellen dat aluminium/aluminium-oxide preferent wordt opgelost en yttria onbeïnvloed blijft.
Daarmee is het FIC-reinigingsproces ongeschikt voor de voorbehandeling van PM2000.
In de soldeerverbinding op het FIC-gereinigde oppervlak is een penetratie van het soldeer langs
defecten ontstaan door de reinigingsmethode, zie Figuur 3.2b. De soldeerverbinding is zeer
poreus. Dit zal terug te voeren zijn op het reinigingsproces en mogelijk het achterblijven van F
na het reinigen.
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Figuur 3.1 Linescan van PdNi-diffusiesoldeerverbindign;test 13-14, geschuurd +10N NaOHgebeitst

a: PM2000 na FIC reiniging

b: Penetratie van soldeer in reinigingsdefecten,
PdNi diffusiesoldeerverbinding test 7-8

Figuur 3.2 FIC reiniging tast de structuur van PM2000 aan. Soldeer penetreert sterk in deze
defecten

3.1.3 BCo1 soldeerpoeder
Stap 1-selectie oppervlaktevoorbehandeling
Bij de oppervlaktevoorbehandeling met HF-reinigen ontstaat weer een poreuze soldeernaad, zie
Bijlage B. In de stroomloos vernikkelde conditie zijn soldeerdefecten aangetroffen. De reden
hiervoor is onduidelijk daar in het verleden hiermee goede resultaten zijn bereikt.
De Tampon vernikkelde en geschuurd + gebeitste condities geven goede soldeerverbindingen.
In de tampon vernikkelde conditie is een fijne precipitatie aanwezig. Deze is in deze fase niet
nader onderzocht.
De diffusie van Co in de PM2000 matrix is goed. Dit is mede toe te schrijven aan de hoge
diffusiesoldeertemperatuur van 1350°C, zie Figuur 3.3.
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Figuur 3.3 Linescan van BCo1-diffusiesoldeerverbinding, test 17-18, geschuurd + NaOH en
HF-gebeitst

Stap 2-optimalisatie
Het US onderzoek laat enkele kleine defecten van maximaal 2,5 mm (10% van de doorsnede) in
de soldeerverbinding zien.
Voor beide mechanische voorbewerkingen, schuren en gritten, is de soldeernaad met
lichtmicroscopisch onderzoek goed herkenbaar, zie Figuur 3.4. Daarbij is optisch de
soldeernaad na schuren (P500 en P2400) smaller, 41-42 µm, dan na gritten, 129 µm. Dit komt
ook tot uitdrukking in het hardheidsverloop, waarbij over een bredere zone een
hardheidstoename wordt gemeten na gritten als voorbewerking. Na gritten is er ook een
gelijkmatiger hardheidsverloop, zie Figuur 3.5. De piekhardheid is na beide voorbewerkingen
verschillend en bedraagt 460HV0,05 na schuren als voorbewerking en 500HV0,05 na gritten als
voorbewerking.
Tussen de twee geschuurde grofheden, P500 en P2400, is microscopisch geen onderscheid te
maken. Omdat schuren op P500 eenvoudiger is, is voor nader onderzoek met hardheidsmetingen
en aan de elementverdeling, deze alleen op de P500 geschuurde voorbewerking uitgevoerd.
Bij de gegritte conditie is een dichtere precipitatie opgetreden. Dit resulteert in uitscheidingen
op de interface en in het midden van de soldeernaad. Dit duidelijk minder in de proefstukken die
geschuurd zijn met P500 en P2400.
a

b

Noot: a: Opname met interferentie contrast, b: opname met helder veld

Figuur 3.4 Microstructuur van de BCo1 soldeernaad na voorbewerking met (a) P2400
schuurpapier en (b) gritten
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Figuur 3.5 Hardheidsverloop na solderen met BCo1-poeder en BNi5-folie na schuren en gritten
Uit de diffusieprofielen, gemeten met de EDS-linescans, blijkt dat de diffusie van Co en Ni in
het PM2000 voor beide condities vergelijkbaar is en circa 400 µm bedraagt, gemeten vanuit het
midden van de soldeernaad. Fe blijkt goed in de soldeernaad gediffundeerd te zijn, zie
Bijlage C.
Na gritten als voorbewerking is in de soldeernaad is tevens Y, Al en Ti gemeten. Aangezien
deze elementen niet in het BCo1 soldeer aanwezig zijn, moeten deze vanuit het PM2000 in de
soleernaad gediffundeerd zijn. EDS analyses laten zien dat de grovere uitscheidingen in de
soldeernaad Al-Y-Ti-oxiden zijn.

3.1.4 BNi5+B soldeerfolie
Stap 1- selectie oppervlakte-voorbehandeing
De soldeerverbindingen met BNi5+B geven een zelfde beeld als van BCo1. De FIC-reiniging
resulteert in een poreuze soldeerverbinding en de galvanisch vernikkelde conditie heeft grote
soldeerdefecten. Met de tampon-vernikkelde en geschuurd + beitsen worden goede resultaten
bereikt, zie Bijlage B. De diffusie van Ni in het PM2000 is goed verlopen, zie Figuur 3.6. Dit
zal mede aan de diffusiesoldeertemperatuur van 1350°C te danken zijn.
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Figuur 3.6 Linescan van BNi5+B-diffusiesoldeerverbinding test 15-16, geschuurd + 10% HFgebeitst

Stap 2-optimalisatie oppervlaktevoorbehandeling en soldeerparameters
Het gebruikte BNi5+B folie is een folie met een amorfe structuur. Om deze amorfe structuur te
verkrijgen is B toegevoegd. Het gebruikte BNi5+B voldoet daarmee strikt genomen niet aan de
specificaties van ANSI/AWS.
In het US onderzoek is in één monster een klein defect met diameter van circa 10% van de
gesoldeerde diameter gevonden. Dit defect is niet meer in de metallografische doorsneden terug
gevonden. Dit wordt veroorzaakt doordat de oriëntatie van het monster niet herleidbaar was,
zodat de doorsnede waarschijnlijk naast of langs het defect is gemaakt.
Bij een vergelijking tussen de voorbewerkingen, schuren met P500 en P2400 en gritten met
G07, valt op dat na schuren de soldeernaad niet of nauwelijks herkenbaar is. Lichtmicroscopisch
is deze maximaal 20 µm voor de met P2400 geschuurde conditie. De soldeernaad is na de
voorbehandeling met gritten wel duidelijke herkenbaar aan de hand van een relatief dichte
precipitatie, en bedraagt circa 97 µm, vergelijk Figuur 3.7 en 3.8 en Bijlage B. Tussen de twee
geschuurde condities is geen duidelijke onderscheid bij lichtmicroscopisch onderzoek
gevonden.
Na gritten is in de soldeernaad een equiaxiale korrelstructuur ontstaan. Dit in tegenstelling tot de
sterkte textuur in het PM2000 basismateriaal, zie Figuur 3.7. Deze zone met equiaxiale structuur
is circa 100 µm breed. Op de korrelgrenzen in deze zone is een precipitatie van waarschijnlijk
Al-Y-O-rijke fasen aanwezig. Dit is geconcludeerd uit de EDS analyse resultaten van Figuur 3.9
Na schuren als voorbewerking en het diffusiesolderen is de soldeernaad teruggebracht tot een
korrelgrens die door de hele doorsnede loopt. In het midden van de oorspronkelijke soldeernaad
zijn lokaal grove precipitaten ontstaan. EDS analyse van deze precipitaten laat zien dat het om
Al-Y-O-rijke fasen gaat en dus ontstaan moeten zijn na diffusie vanuit het PM2000
basismateriaal, zie Figuur 3.8 en Figuur 3.9. Rond de fasen is een precipitaat vrije zone
herkenbaar, zie Figuur 3.9.
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Ongeëtst

Geëtst (picrinezuur)

Figuur 3.7 Metallografische doorsneden van de BNi5+B diffusiegesoldeerde schijvenVoorbewerking: Gritten

Helderveld opname soldeernaad

Nomarski interferentiecontrast opnamen

Detail van de soldeernaad met precipitaten

Detail precipitaten

Figuur 3.8 Metallografische doorsneden van de BNi5+B diffusiegesoldeerde schijvenVoorbewerking: schuren P2400
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a

b

c

Figuur 3.9 Energie Dispersieve Röntgenmicroanalyse (EDS) van fasen in het BNi5+B soldeer
en een precipitaat vrije zone rond de deeltjes(a, b) en yttria deeltjes in het
basismateriaal (c)
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Rond de locatie van de soldernaad is een dichte precipitatie herkenbaar, zie Figuur 3.9a. Deze
precipitatie bestaat over het algemeen uit fijnere precipitaten dan die in het basismateriaal, zie
Figuur 3.9c. Een nauwkeurige analyse kan niet worden gemaakt, maar omdat het soldeer,
BNi5+B, B bevat, gaat het mogelijk om chroom-boriden.
De voorbewerkingen hebben dus voor het BCo1 en het BNi5+B soldeer vergelijkbare effecten,
waarbij de soldeernaad na gritten duidelijker te herkennen is.
De maximale hardheid is voor de geschuurde en gegritte conditie vergelijkbaar, namelijk circa
450HV0,05 in het midden van de soldeernaad. De hardheidsverhoging treedt op over een zone
van 400 µm aan beide zijden van het midden van de soldeernaad, Figuur 3.4.
In de linescans, zie Bijlage B, is een diffusie van nikkel uit het soldeer over een afstand van
400 µm gerekend vanuit het midden van de soldeernaad gemeten. Uitgaande van een
oorspronkelijke soldeerfolie van in totaal 50 µm, betekent dit een diffusie over een afstand van
350 µm naar weerszijden van de soldeernaad.
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4.

Discussie

4.1

Stap 1-selectie oppervlaktevoorbehandeling

Soldeertoevoegmateriaal
Solderen met PdNi-folie geeft metallurgisch een goede verbinding zonder defecten. Bij het
diffusiesolderen blijkt dat het Pd en het Ni niet in het PM2000 diffunderen. De
diffusietemperatuur (tevens de soldeertemperatuur) van 1243°C zal daarvoor te laag zijn.
Tevens zal het Pd, omdat het een groot atoom is, moeilijk uit het soldeer in het PM2000
diffunderen. Een hogere soldeertemperatuur/diffusiegloeitemperatuur is voor het PdNi-soldeer
geen goede optie omdat er dan snel intermetallische verbindingen met aluminium worden
gevormd.
Dit bevestigt de bevindingen uit fase 1 van het onderzoek, dat met PdNi-folie geen goede
diffusiesoldeerverbinding is te maken.
Net als in fase 1 van het onderzoek (Schuring, 2005) hebben zowel BNi5+B (vergelijkbaar met
BNi5) als BCo1 een goed diffusiegedrag. Beide solderen zijn daarom in stap 2 toegepast.

Oppervlaktevoorbehandeling
De oppervlaktevoorbehandelingen met vernikkelen en schuren + beitsen geven vergelijkbare
resultaten bij het metallografisch onderzoek. Nadeel van vernikkelen is dat een extra
productiestap nodig is en dat er meer materiaal moet worden weggediffundeerd. Omdat
vernikkelen geen verbetering geeft ten opzichte van schuren + beitsen, wordt vernikkelen als
voorbehandeling niet verder onderzocht.
Daarmee is schuren + beitsen met HF of NaOH de beste voorbehandelingsmethode. Doel van
het beitsen was de aluminiumoxidehuid op te lossen en deels een verarming aan aluminium aan
het oppervlak van de soldeervlakken van het PM2000 te realiseren. Het aluminiumoxide aan het
oppervlak verhindert het vloeien van het soldeer. Vanwege de stabiliteit van het
aluminiumoxide bij hoge temperatuur, reduceert het oxide ook niet tijdens het solderen. Omdat
het echter alleen om gevormd aluminiumoxide aan het oppervlak gaat, is het de vraag of alleen
schuren als voorbehandeling voldoende zou zijn geweest. Dit is daarom stap 2, zie Paragraaf
4.2, onderzocht bij het optimaliseren van de oppervlaktevoorbehandeling.
Bij de oppervlaktevoorbehandelingen blijkt dat FIC-reinigen naast het selectief uitlogen van
aluminium en het oplossen de aluminiumoxidehuid, tevens het yttria aantast. Met FIC-reinigen
zijn de parameters niet zo in te stellen dat yttria onaangetast blijft. Het resultaat is een zeer
poreuze oppervlaktelaag tot een diepte van circa 0,4 mm. Het soldeer, zowel PdNi, BNi5+B als
BCo1, penetreert goed in deze defecten, maar laat een poreuze soldeerverbinding achter. Het
FIC-reinigen is daarmee een ongeschikte reinigingsmethode voor PM2000-achtige materialen.
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4.2

Stap 2-optimalisatie oppervlaktevoorbehandeling in
soldeerparameters

Voor het optimaliseren van het diffusiesoldeerproces zijn twee parameters gevarieerd in
vergelijking met de proeven uit het voorgaande rapport:
• oppervlaktevoorbehandeling:
− door mechanisch bewerken met schuren en gritten is het moeilijk te reduceren
aluminium-oxide verwijderd,
− door gritten zijn tevens oppervlaktespanningen ingebracht met als doel het
diffusieprocess sneller op gang te brengen,
• soldeerparameters:
− de soldeertemperatuur is verhoogd naar 1350°C (bij een vacuüm tussen 9,0 × 10-4 mbar
en 7,0 × 10-4 mbar) met als doel de diffusiesnelheid te verhogen. De
diffusiesoldeertemperatuur is waarschijnlijk de minimale temperatuur waarbij een goede
diffusiesoldeerverbinding tot stand kan worden gebracht. De keuze van 1350°C is
ingegeven door de technische mogelijkheden binnen TC1a,
− toepassen van een BNi5+B amorfe folie in plaats van BNi5 poeder, met als doel
problemen met het vloeigedrag te voorkomen.
Met beide mechanische bewerkingen konden zowel met BCo1 als BNi5+B soldeer defect vrije
verbindingen tot stand worden gebracht. Bij beide solderen is diffusie van het soldeer in het
PM2000 basismateriaal opgetreden tot een afstand van circa 400 µm.
Tussen de oppervlaktevoorbehandelingen schuren en gritten was een verschil in diffusiegedrag
herkenbaar.

Gritten
Bij het gritten met G07 als voorbehandeling resulteerde dit in een brede optische waarneembare
soldeernaad na gritten met G07 voor beide solderen, respectievelijk 129 µm en 97 µm voor
BCo1 en BNi5+B soldeer (gemeten in de ongeëtste conditie). In de soldeernaad zijn relatief
grove fasen gevormd, welke deels een netwerk vormen. Vanuit het oogpunt van
kruipeigenschappen wordt dit als ongunstig gezien. De gevormde fasen blijken Al-Y-O-rijk te
zijn. Dit betekent waarschijnlijk dat een deel van de yttria deeltjes is omgezet. In de soldeernaad
zijn alleen grove deeltjes aanwezig waardoor de kruipeigenschappen naar verwachting minder
zijn dan in het PM2000 basismateriaal. Dit leidt tot de conclusie dat door gritten de diffusie
inderdaad wordt bevorderd, echter er worden te grove fasen gevormd. Daarnaast ontstaat in de
soldeernaad een equiaxiale korrelstructuur. Op theoretische gronden is daarmee gritten met G07
een minder gunstige voorbehandeling.

Schuren
De schuur-voorbehandeling is uitgevoerd met twee grofheden, namelijk P500 en P2400. De
P2400 is de meest fijne en is toegepast omdat het voor diffusiesoldeerverbindingen over het
algemeen gunstiger is een zo glad mogelijk uitgangsoppervlak te hebben. Met P500 wordt een
ruwer oppervlak bereikt.
Een metallografische vergelijking tussen de P500 en P2400 geschuurde oppervlakken laat zien
dat er tussen deze twee varianten weinig verschil is. De optisch zichtbare soldeernaad dikte
varieert van 41 µm voor het BCo1 soldeer tot 0 µm-20 µm voor het BNi5+B soldeer (gemeten
in de ongeëtste conditie). De diffusie (van kobalt dan wel nikkel) is voor beide solderen
vergelijkbaar.
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Na etsen blijkt dat het BCo1 soldeer nog een soldeernaad heeft van circa 20 µm. De
soldeerverbinding met BNi5+B heeft niet of nauwelijks nog een soldeernaad dikte. Deze is
teruggebracht tot een korrelgrens die over de volledige soldeerverbinding loopt. Lokaal
beginnen de korrelgrenzen in elkaar over te gaan.
Het doel van diffusiesolderen is het verkrijgen van een continue verbinding tussen twee
onderdelen. Gezien het metallografisch onderzoek is dit het beste gelukt met het BNi5+B
soldeer. Hoewel BCo1 een vergelijkbare diffusieafstand voor Co laat zien, is de soldeernaad na
deze diffusiesoldeerbehandeling nog niet geheel opgelost, dit in tegenstelling tot het BNi5+B
soldeer.
Verder blijkt dat na gritten een dusdanige diffusie optreedt dat er in de soldeernaad een bijna
continu netwerk van mogelijk Al-Y-O-rijke fasen ontstaat tesamen met een zone met een
equiaxiale korrelstructuur. Dit wordt als ongunstig gezien voor het kruipgedrag. Met schuren als
voorbehandeling is deze precipitatie aanzienlijk minder tot nagenoeg afwezig.
Hieruit moet dan ook worden geconcludeerd dat diffusiesolderen met BNi5+B in combinatie
met een geschuurd oppervlak metallografisch gezien de beste resultaten oplevert. Tussen
schuren tot P500 (grof) en P2400 (fijn) is daarbij geen waarneembaar verschil opgetreden.
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5.

Conclusies

Vanuit metallografisch oogpunt zijn de beste diffusiesoldeerverbindingen gerealiseerd met
schuren als voorbehandeling en solderen met BNi5+B. Schuren tot P500 is daarbij voldoende.
Daarbij moeten de te verbinden delen op elkaar worden aangedrukt.
FIC-reinigen van PM2000 is, vanwege het uitlogen van de yttria deeltjes en de diepe aantasting
in het PM2000, ongeschikt als reinigingstechniek.
Vernikkelen geeft een goede soldeerverbinding. Metallografisch is de kwaliteit vergelijkbaar
met schuren en schuren plus beitsen met 10N NaOH of 10% HF.
Met zowel schuren als gritten als voorbewerking worden goede soldeerverbindingen tot stand
gebracht.
Bij gritten met G07 als voorbehandeling is de diffusie in de soldeernaad sterker dan bij schuren.
Dit resulteert in een mogelijk ongewenste Al-Y-O-rijke fasen in de soldeernaad en een zone met
een equiaxiale korrelstructuur. De herkomst van de Al-Y-O-rijke fasen is niet nader onderzocht.
Deze structuur en precipitatie is mogelijk ongewenst vanuit het oogpunt van
kruipeigenschappen.
Solderen op 1350°C gedurende 1 uur bij een vacuüm van 7,0-9,0 × 10-4 mbar, resulteert een
diffusie van Co (bij BCo1 soldeer) en Ni (bij BNi5+B soldeer) over een afstand groter dan
400 µm.
Bij solderen met BCo1 is de soldeernaad nog herkenbaar. Bij solderen met BNi5+B en met
schuren als voorbehandeling, is de soldeernaad teruggebracht tot een korrelgrens, waarbij de
korrelgrenzen van de beide PM2000 onderdelen deels in elkaar over zijn gegaan.
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6.

Aanbevelingen

Voor de vervolgproeven voor de mechanische beproeving, fase 3, zijn de volgende
aanbevelingen te geven:
• Soldeertoevoegmateriaal: BNi5+B-folie (een foliedikte van ≤0,05 mm geeft goede
resultaten).
• Oppervlaktevoorbehandeling van schuren of slijpen tot een ruwheid vergelijkbaar met
schuren P500.
• Door de voorbehandeling van schuren of te slijpen tot een ruwheid vergelijkbaar met P500 te
vergelijken met het gritten, wordt inzicht verkregen in de effecten op het hoogtemperatuur
breukgedrag.
• Nader onderzoek naar de microstructuur in de soldernaad naar aanleiding van de resultaten
van de kruipproeven indien de aanwezige structuur invloed heeft op het faalgedrag met
betrekking tot:
− de precipitatiestructuur,
− Al-Y-O-deeltjes in de soldeernaad.
• Vacuüm tijdens solderen beter dan 10-3.
• Aandrukken van de proefstukken tijdens solderen is aan te bevelen (hier is een
aandrukkracht van 700 gr op een oppervlak van 314 mm2 (staf rond 20 mm) toegepast. Dit
komt overeen met een vlakte druk van 2×10-2 MPa).
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Bijlage A
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Soldeerproeven fase 2: Optimalisatie
diffusiesoldeercyclus PM2000
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Bijlage B

Fase 2 Stap1: Selectie oppervlaktevoorbehandeling
diffusiesolderen PM2000

PM2000-PM2000
PdNi60/40 dubbele folie (50µm)
soldeer-diffusietemperatuur: 1243°C, 60 min.

1-2 Tampon-vernikkeld

7-8 Fluor Ion Cleaning (FIC)

13-14: P2400 geschuurd +
4 min 50°C 10N NaOH
Line-scan 13-14

22: Galvanisch vernikkeld
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PM2000-PM2000
BNi5+B amorfe Folie 25µm
soldeer-diffusietemperatuur: 1350°C 1h

3-4 Tampon-vernikkeld

9-10 Fluor Ion Cleaning (FIC)

15-16: P2400 geschuurd + 60 s 10% HF en 4 min 10N 23-24: Galvanisch vernikkeld
NaOH 50°C
Line-scan 15-16
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PM2000-PM2000
BCo1-pasta
soldeer-diffusietemperatuur: 1350°C 1h

5-6 Tampon-vernikkeld

11-12 Fluor Ion Cleaning (FIC)

17-18: P2400 geschuurd + 60 s 10% HF
Line-scan 17-18

29-30: Galvanisch vernikkeld
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Bijlage C

Fase 2 Stap2: Resultaten optimaliseren
diffusiesolderen PM2000

Temperatuur [°C]

Materialen: PM2000- Soldeer:
Amdry BRB Poeder Oppervlaktevoorbe P2400 geschuurd
PM2000
NiB folie 0,05
handeling:
Monster codes
25/26, 27/28
Soldeercyclus
Soldeercyclus fase 2
Temperatuur/tijd →
Vacuüm:
1400
1300
1200
bij 1350°C: 9,0 ×10-4 mbar
1100
-4
1000
na 30 min 1350°C: 7,0 ×10 mbar
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
0

25

50

75

100

125

150

175

200

225

250

275

300

325

Tijd [min]

Karakterisering
25/26-Amdry BRB Poeder

27/28-NiB folie 0,05

goed

US

defect
Optische soldeernaad dikte
62 µm

72 µm

Microscopie

Opmerkingen/conclusies:
Over het algemeen is de soldeernaad schoon. Er is wel een dicht precipitatie in beide soldeernaden.
Deze concentreert zich aan de interface en in het midden van de naad.
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Materialen: PM2000- Soldeer:
PM2000
Monster codes
40-41
Soldeercyclus
Temperatuur/tijd →
Vacuüm:
bij 1350°C: 9,0 ×10-4 mbar
na 30 min 1350°C: 7,0 ×10-4 mbar

BCo1 pasta-

Oppervlaktevoorbehan P500 en P2400 geschuurd
deling:
Sol de e r c y c l us f a s e 2

1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
0

25

50

75

100

125

150 175

200

225 250

275 300

325

T i j d [ mi n ]

Karakterisering
41-P2400

40-P500
goed

US

defect
Optische soldeernaaddikte
41 µm

42 µm

Microscopie

EDS-Linescan #40

Monster #40 P500 geschuurd
Hardheidsverloop #40 HV0,05
H a r dhe i ds v e r l oop di f f us i e s ol de e r pr oe v e n P M 2 0 0 0 f a s e 2

Fe

500
#40-P500-VNi -210
450
400

Cr

350

300

Co

250

Ni

200

150
-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

A f s t a nd [ mm]

Opmerkingen/conclusies:
Tussen de beide voorbewerkingen is microscopisch na solderen weinig tot geen verschil waarneembaar. Zowel P500
als P2400 schuren hebben dus een vergelijkbare invloed. P500 is minder kritisch, daarom is deze bewerking nader
geanalyseerd met EDS en Hardheidstraject.
De soldeernaad is schoon met weinig precipitaten.
De linescan laat een diffusie van Co en Ni in het PM2000 zien tot meer de 400µm in het PM2000 en Fe in de
soldeernaad. Dit komt ook tot uiting in het hardheidsverloop, waarbij tot 300 µm uit het centrum van soldeernaad een
hardheidsverhoging tot 360-450 HV0,05 is gemeten t.o.v. circa 300 HV0,05 voor het PM2000.
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BCo1 Pasta

Oppervlaktevoorbehan G07 Gestraald
deling:
Soldeercyclus fase 2

Temperatuur [°C]

Materialen: PM2000- Soldeer:
PM2000
Monster codes
42
Soldeercyclus
Temperatuur/tijd →
Vacuüm:
bij 1350°C: 9,0 ×10-4 mbar
na 30 min 1350°C: 7,0 ×10-4 mbar
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Karakterisering
42-gestraald
goed

US

defect

Optische soldeernaad dikte
129µm

Microscopie
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Opmerkingen/conclusies:
De soldeernaad is zeer breed en kent een ongelijkmatig verlopende interface wat terug te voeren zal
zijn op het gritstralen. Co en Ni zijn tot meer dan 400 µm in het PM2000 gediffundeerd, en Fe in de
soldeernaad.
In de soldeernaad is een (niet) gesloten netwerk van uitscheidingen aanwezig. De aanwezige
uitscheidingen bestaan uit Al-Y-Ti-Oxiden met Cr en Fe (matrix). Y en Ti zit niet in het soldeer en
moet dus gereageerd hebben vanuit het PM2000.
Deze diffusie is in het hardheidsverloop te herkennen deze laat vanaf 500 µm vanuit het midden van de
soldeernaad een geleidelijke toename zien van 300 HV0,05 naar maximaal 500 HV0,05
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BNi5+B
folie

amorfe Oppervlaktevoorbehandeling:

P500
en
geschuurd

P2400

Soldeercyclus fase 2

Temperatuur [°C]

Materialen: PM2000- Soldeer:
PM2000
Monster codes
45, 46
Soldeercyclus
Temperatuur/tijd →
Vacuüm:
bij 1350°C: 9,0 ×10-4 mbar
na 30 min 1350°C: 7,0 ×10-4 mbar
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Karakterisering
45-P500

46-P2400

goed

US

defect
Optische soldeernaad dikte
slecht herkenbaar

geschat op 20 µm

Microscopie

#45, P500 geschuurd
Hardheidsverloop HV0,05
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Opmerkingen/conclusies:
In het midden van de soldeernaad is een concentratie van fasen (waarschijnlijk ook Al-Y-Ti-O). Het
hardheidsverloop geeft een hardheidsverhoging vanaf 400 µm vanuit het midden van de soldeernaad.
Wat duidt een brede diffusiezone (nog niet gemeten?). De maximale hardheid is circa 450 HV0,05, en
is daarmee lager dan voor de BCo1 solderen. Opvallend is de breedte van zone waarover de
hardheidstoename is gemeten. Deze komt overeen met de zone van de gegritstraalde BCo1
soldeerverbinding.
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BNi5+B amorfe Oppervlaktevoorbehan G07 gestraald
folie
deling:
Soldeercyclus fase 2

Temperatuur [°C]

Materialen: PM2000- Soldeer:
PM2000
Monster codes
47
Soldeercyclus
Temperatuur/tijd →
Vacuüm:
bij 1350°C: 9,0 ×10-4 mbar
na 30 min 1350°C: 7,0 ×10-4 mbar
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Karakterisering
#47

goed
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defect

Microscopie

Optische soldeernaad dikte: 97µm
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Opmerkingen/conclusies:
In de soldeernaad is een (niet aaneengesloten) netwerk van fasen aanwezig. Waarschijnlijk Al-Y-Ti-O,
gezien de structuur die overeenkomst met monster 42. Uit de EDS-linescan blijkt diffusie van Ni over
een afstand van meer dan 400 µm uit het midden van de soldeernaad. Dus meer dan 350 µm voorbij de
interface. Deze diffusiezone blijkt ook uit een hardheidsverhoging in het hardheidsverloop. De
soldeernaad is relatief breed, wat duidt op een goede interactie tussen soldeer en basismateriaal (erosie)
en diffusie van Al en Ni.
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