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Wykaz ważniejszych oznaczeń
HV –

twardość w skali Vickersa

µHV –

mikrotwardość w skali Vickersa

HRB –

twardość w skali Rockwella B

IACS –

International Annealed Copper Standard – skala oceny przewodności
elektrycznej miedzi

Sg -

powierzchnia właściwa (według Fishera)

DT ; ρt -

gęstość teoretyczna mieszanki proszków

ρa-c -

gęstości teoretyczne poszczególnych składników w mieszance proszków

BET –

metoda wyznaczania powierzchni właściwej Brunauer-Emmet-Teller

DSC –

Differential Scanning Calorimetry – różnicowa kalorymetria skaningowa

SEM –

Scanning Electron Microscopy – skaningowy mikroskop elektronowy

XRD –

X-ray diffraction – dyfrakcja rentgenowska

EDS –

Energy Dispersive Spectrometry – spektrometria dyspersji energii
promieniowania rentgenowskiego

TG –

analiza termograwimetryczna

DTG –

analiza termograwimetryczna różnicowa

KC -

udarność

xi –

czynniki wejściowe

yi –

czynniki zakłócające

zi –

czynniki wyjściowe

Vv –

udział objętościowy cząstek

dw –

średnica włókna

l–

długość włókna

Kw –

współczynnik umocnienia

J–

natężenie prądu zgrzewania

R–

opór elektryczny

tz –

czas zgrzewania

L–

średnia droga swobodna w osnowie pomiędzy cząstkami

Dc –

odległość między cząstkami

d–

średnica cząstki/włókna

r-

promień cząstki
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τ-

naprężenie

Q–

energia cieplna

Tk -

temperatura krytyczna

P–

siła docisku

2Theta –

kąt Bragga

40

izotop potasu

b–

wektor Burgersa dyslokacji

G–

moduł sprężystości postaciowej

Re –

granica plastyczności

K–
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Wprowadzenie

1.

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat obserwuje się bardzo szybki rozwój tzw.
materiałów kompozytowych, które stwarzają często nieoczekiwane możliwości kształtowania
właściwości

produktów.

Poprzez

połączenie

np.

dwóch

materiałów inżynierskich

w monolityczną całość, uzyskujemy inne właściwości od odpowiednich dla każdego
z materiałów składowych [Dobrzański 2002].

Szeroką gamę kompozytów stanowią

kompozyty o osnowie metalowej wzmacniane zbrojeniem w postaci cząstek, włókien lub
płatków. Duże możliwości kształtowania kompozytów metalowych o założonych
właściwościach daje nam technologia metalurgii proszków [Angelo 2009; Klar 1984].
Zastosowanie tej technologii pozwala na wyeliminowanie problemów występujących
w technice odlewniczej, które związane są ze słabą zwilżalnością cząstek ceramicznych przez
ciekły

metal

[Ciaś

1992].

Dodatkowo

przy

odlewaniu

mamy

do

czynienia

z niejednorodnościami rozmieszczenia fazy zbrojącej. W technologii metalurgii proszków
problem ten możemy wyeliminować. Z tych właśnie względów technologia metalurgii
proszków jest coraz częściej stosowana w produkcji kompozytów metalowych umacnianych
włóknami lub cząstkami.
Wśród kompozytów metalowych interesującą grupę stanowią kompozyty na osnowie
miedzi. Znajdują one szerokie zastosowania w wielu gałęziach przemysłu. Dla wielu
istniejących a także dla potencjalnych zastosowań, poszukuje się odpornych na wysokie
temperatury i stabilnych materiałów o dużej przewodności cieplnej [Khaloobagheri 2013].
Należą do nich przykładowo: elementy systemów syntezy termojądrowej, wkładki komór
spalania, wkładki dyszy i inne elementy w układach napędowych w nowoczesnych
samolotach i rakietach. Dla takich zastosowań miedź jest głównym kandydatem, gdyż ma
najwyższą przewodność cieplną wśród materiałów konstrukcyjnych. Stopy miedzi są również
korzystne ze względu na niski moduł sprężystości (co minimalizuje naprężenia termiczne)
oraz dobrą odporność na uszkodzenia struktury spowodowane przemieszczaniem się
neutronów [Groza 1992; Richardson 1997]. Materiały wykonane ze stopów i kompozytów na
bazie miedzi znajdują również zastosowania w technologii łączenia metali [Nunes 2005,
Palma 2005].
Spajanie materiałów jest dziedziną inżynierii materiałowej, w której istotną rolę
odgrywają procesy zgrzewania oporowego, wykorzystywane do łączenia elementów m.in.
w przemyśle motoryzacyjnym, AGD czy przemyśle lotniczym.
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Procesy zgrzewania oporowego polegają na trwałym połączeniu elementów w wyniku
nagrzania obszaru styku łączonych przedmiotów przepływającym przez nie prądem
elektrycznym i odkształcenia plastycznego tego obszaru siłą docisku [Papkala 2003; Klimpel
1999]. Do wywarcia docisku i doprowadzenia prądu służą elektrody. Wykonuje się je
z materiałów, od których wymaga się m.in.[Gniewowski 2005]:
• wysokiej przewodności elektrycznej i cieplnej
• wysokiej temperatury mięknięcia
• małej skłonności do tworzenia się połączeń dyfuzyjnych lub adhezyjnych ze
zgrzewanymi materiałami
• dużej twardości w temperaturze zgrzewania
• niskich kosztów wytwarzania.
Wymagania te związane są w znacznym stopniu z trwałością elektrod, określaną powszechnie
jako liczba zgrzein wykonanych między kolejnymi ostrzeniami (regeneracją) elektrody.
Chodzi tu głównie o zachowanie stabilnej struktury i wysokiej twardości, gdyż znaczne
powiększenie powierzchni roboczej elektrody spowodowane jej odkształceniem wymaga
regeneracji elektrody lub korekty prądu zgrzewania [Bartnik 2006]. W produkcji
wielkoseryjnej z zastosowaniem mechanizacji i automatyzacji trwałość elektrod ma ogromne
znaczenie, gdyż ich zużycie i konieczność wymiany powodują znaczne straty związane nie
tylko z kosztem materiału, lecz także z bardzo niekorzystnymi przestojami na liniach
produkcyjnych. Elektrody o wysokiej trwałości są więc bardzo pożądanym produktem
mającym olbrzymie znaczenie i zastosowanie w przemyśle. Największą trwałością
z dostępnych na rynku elektrod charakteryzują się elektrody miedziane umacniane
dyspersyjnym tlenkiem aluminium (Al2O3), wytwarzane technologią metalurgii proszków.
Technologia ta oferuje unikalne rozwiązania przy wytwarzaniu kompozytów umacnianych
cząstkami lub dyspersyjnie [Upadhyaya 2002].
Na podstawie badań własnych stwierdzono, że materiałem, który może posłużyć do
umocnienia miedzi jest tuf wulkaniczny z okolic Filipowic, składający się z porowatych
glinokrzemianów o rozwiniętej powierzchni, zawierających szereg twardych i ogniotrwałych
tlenków [Łach 2010 (A); Łach 2010 (B); Mikuła 2015]. Tuf filipowicki posiada szereg
specyficznych zalet takich jak: niska cena, dostępność, porowatość, dzięki której możliwe jest
uzyskanie dobrego połączenia z osnową, ciężar właściwy, który przyczynia się do obniżenia
masy kompozytów, a także jego odporność termiczna, która umożliwia wytwarzanie
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kompozytów w wysokich temperaturach, powyżej temperatury topnienia miedzi [Mikuła
2011; Mikuła 2012].
W niniejszej pracy zaprezentowano nowoczesne materiały kompozytowe na osnowie
miedzi, w których jako fazę zbrojącą zastosowano cząstki wulkanicznego tufu. W wyniku
przeprowadzonych badań, których rezultaty prezentowane są w dalszej części pracy,
opracowano sposób wytwarzania kompozytów miedzi z tufem. Właściwości wytworzonych
i badanych kompozytów pozwoliły stwierdzić przydatność tego typu materiału na elektrody
do zgrzewania oporowego. Aby potwierdzić przyjęte założenia przeprowadzono wstępne
badania trwałości i zachowania się elektrod wykonanych z badanego materiału w trakcie
procesów zgrzewania blach ze stali niestopowej. Przeprowadzone badania nie wykazały
zużycia elektrod, odbiegającego od powszechnie stosowanych stopów na elektrody do
zgrzewania oporowego.
Przedstawione rozwiązanie polegające na wykorzystaniu tufu wulkanicznego
w kompozytach o osnowie metalicznej zostało objęte ochroną patentową przez Urząd
Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, numer PL 217818 – „Zastosowanie tufu wulkanicznego
do umacniania spiekanych kompozytów na osnowie miedzi, spiekany kompozyt na osnowie
miedzi umacniany cząstkami tufu wulkanicznego oraz sposób wytwarzania spiekanego
kompozytu na osnowie miedzi umacnianego cząstkami tufu wulkanicznego”.

2.

Przegląd literatury

W rozdziale tym przedstawiono najważniejsze zagadnienia związane z tematem
pracy w oparciu o dostępną literaturę krajową i zagraniczną. Scharakteryzowano ogólnie
materiały kompozytowe i rodzaje stosowanych w nich zbrojeń. Przedstawiono zagadnienia
dotyczące właściwości kompozytów o osnowie metalicznej zbrojonych cząstkami
i dyspersyjnie. Przedstawiono mechanizmy wpływu cząstek zbrojących na procesy
rekrystalizacji kompozytów z ich udziałem a także oddziaływania cząstek z dyslokacjami.
Przedstawiono również wpływ cząstek na takie właściwości kompozytów jak: przewodność
elektryczna i cieplna, ścieralność itp. W dalszej części zaprezentowano technologię
oporowego zgrzewania metali wraz z zagadnieniami dotyczącymi materiałów na elektrody
i procesów ich zużycia. Przedstawiono również charakterystykę tufu filipowickiego
i możliwości jego zastosowań.
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2.1. Materiały kompozytowe. Definicja i klasyfikacja
W dzisiejszych czasach technologia materiałów kompozytowych jest jednym
z najintensywniej rozwijających się obszarów inżynierii materiałowej mających na celu
uzyskanie materiałów o coraz lepszych właściwościach [Kaczmar 2000]. Sam termin
„kompozyt” może być różnie rozumiany, dlatego na wstępie należałoby zdefiniować to
pojęcie.
W literaturze światowej brak jest zgodności w sposobie definiowania kompozytów.
Krock i Broutman zaproponowali czteroczłonową definicję [Broutman, Krock 1978]:
1) Kompozyt jest materiałem wytworzonym przez człowieka;
2) Kompozyt musi składać się z co najmniej dwóch różnych (pod względem
chemicznym) materiałów z wyraźnie zaznaczonymi granicami rozdziału między tymi
komponentami (fazami);
3) Komponenty kompozytu tworzą go przez udział w całej objętości;
4) Kompozyt powinien mieć właściwości różne od jego komponentów;

Definicja ta wyklucza jednak kompozyty naturalne takie jak drewno, a także materiały
platerowane i warstwowe. Problem stanowić może również odróżnienie materiału
kompozytowego od stopów. Wcześniej w 1966 roku Berghezan kompozytami nazwał
materiały złożone różniące się od stopów tym, że poszczególne komponenty zachowują swoje
właściwości i dobrane i połączone są tak, aby mogły być wykorzystane ich zalety, a wady
nieujawniały się [Boczkowska 2000].
W Polsce najszerzej stosowaną jest definicja podana przez Encyklopedię Powszechną PWN
1988: „ kompozyt jest to materiał utworzony z co najmniej dwóch komponentów (faz) o
różnych właściwościach w taki sposób, że ma właściwości lepsze i (lub) właściwości nowe
(dodatkowe) w stosunku do komponentów użytych osobno lub wynikających z prostego
sumowania tych właściwości – kompozyt jest materiałem zewnętrznie monolitycznym,
jednakże z widocznymi granicami między komponentami.”
Ponieważ brak jest ogólnie akceptowanej definicji kompozytów, utrudnione jest także ich
klasyfikowanie w sposób niebudzący zastrzeżeń [Boczkowska 2000].
Ogólnie kompozyty klasyfikować można w zależności od wielu czynników takich jak rodzaj
osnowy, rodzaj zbrojenia i sposób jego rozmieszczenia, zastosowanie, sposób wytwarzania
itp. Klasyfikację kompozytów w zależności od wybranych czynników przedstawiono na rys.
2.1.
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Rys. 2.1. Podział kompozytów [Boczkowska 2000].

2.1.1.

Kompozyty metalowe zbrojone cząstkami
i dyspersyjnie

Badania kompozytów o osnowie metalicznej rozpoczęły się na przełomie lat 60 i 70
XX wieku. Pracowano wówczas nad stopami aluminium wzmacnianymi ciągłymi włóknami
boru i węglowymi oraz nad stopami nikulu, które wzmacniane były drutami wolframowymi.
Prowadzono również w tym czasie badania nad możliwością wytworzenia kompozytów
wzmacnianych ceramicznymi wiskersami oraz nad kompozytami „in situ”. Zainteresowanie
ze strony przemysłu motoryzacyjnego spowodowało istotne przyspieszenie prac nad
kompozytami o osnowie metalicznej.
Najogólniej kompozyty o osnowie metalicznej możemy podzielić w zależności od
rodzaju zbrojenia na kompozyty ze wzmocnieniem ciągłym (włókna) oraz kompozyty ze
wzmocnieniem nieciągłym (whiskersy, cząstki) [Kaczorowski 2008]. Typowe rodzaje zbrojeń
stosowane w kompozytach metalowych przedstawiono w tabeli 2.1.
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Tabela 2.1. Typowe rodzaje zbrojeń stosowane w kompozytach metalowych [Chawla 2012].
Rodzaj
Cząstki
Krótkie włókna lub
whiskersy
Długie włókna

Stosunek l/d
~ 1-4
~ 10-1000

Średnica (µm)
1-25
0.1-25

Przykłady
SiC, Al2O3, WC, TiC, BN, B4C
SiC, Al2O3, Al2O3+SiO2, C

> 1000

3-150

SiC, Al2O3, Al2O3+SiO2, C, B, W, NbTi,
Nb3Sn

Bardzo szeroką grupę kompozytów metalowych o dużym znaczeniu stanowią kompozyty
zbrojone cząstkami oraz dyspersyjnie. Jako rozróżnienie pomiędzy tymi grupami wymienić
możemy [Lisica 2009]:
a) umocnienie fazą dyspersyjną, charakteryzuje się występowaniem równomiernie
rozmieszczonych

cząstek

o

średnicy 0,01

-

0,1

µm

i

udziale

objętościowym

nieprzekraczającym 15%. Mechanizm umocnienia w tym przypadku polega na blokowaniu
ruchu dyslokacji. Zasadnicze obciążenie przenosi osnowa. Materiały takie posiadają wysoką
odporność na pełzanie i rekrystalizację.
b) umocnienie poprzez cząstki, charakteryzuje się występowaniem cząstek o średnicy
większej od 1µm i udziale objętościowym większym niż 25%. Mechanizm umocnienia polega
na ograniczeniu zdolności osnowy do odkształcania. Kompozyty te są materiałami pośrednimi
między kompozytami umacnianymi fazą dyspersyjną a kompozytami włóknistymi.

Jako materiały umacniające zarówno w kompozytach dyspersyjnych jak i zbrojonych
cząstkami powszechnie stosowane są różnego rodzaju związki ceramiczne, najczęściej tlenki,
węgliki i azotki. Wykaz cząstek ceramicznych (związków) stosowanych jako zbrojenie metali
przedstawiono w tabeli 2.2.
Poza powszechnie stosowanymi cząstkami ceramiki krystalicznej coraz częściej
wykorzystuje się do wytwarzania nowoczesnych kompozytów, cząstki porowate lub sfery.
Właściwości kompozytów wzmacnianych cząstkami porowatymi mogą być analogiczne jak
w przypadku kompozytów wzmacnianych cząstkami litymi (pełnymi). Początkowo
kompozyty zbrojone porowatymi cząstkami zaproponowano ze względu na zmniejszenie
wagi kompozytu jednak okazuje się, że cząstki porowate mogą być również stosowane w celu
zwiększenia właściwości mechanicznych kompozytów, jeśli ich mikrostruktura będzie
odpowiednio skonstruowana. W ciągu ostatniej dekady nastąpił znaczny rozwój kompozytów
wzmacnianych porowatymi cząstkami i ich możliwości zastosowań. Kwestia ta jednak
wymaga ciągłych i szczegółowych badań [Cantor 2004]. Tabele 2.3 i 2.4 przedstawiają
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odpowiednio: rodzaje stosowanych sfer i cząstek porowatych oraz ich właściwości. Cząstki te
są coraz szerzej dostępne między innymi na rynku japońskim.

Tabela 2.2. Wykaz cząstek, związków ceramicznych używanych jako zbrojenie kompozytów
o osnowie metalicznej [Kainer 2006].
Metal bazowy
Bor
Tantal
Cyrkon
Hafn
Aluminium
Krzem
Tytan
Chrom
Molibden
Wolfram
Tor

Węgliki
B 4C
TaC
ZrC
HfC
SiC
TiC
CrC
Mo2C, MoC
W2C, WC
-

Azotki
BN
ZrN
HfN
AlN
Si3N4
TiN
CrN
Mo2N, MoN
W2N, WN
-

Borki
ZrB2
TiB2
CrB
Mo2B, MB
W2B, WB
-

Tlenki
ZrO2
HfO2
Al2O3
Cr2O3
ThO2

Tabela 2.3. Klasyfikacja stosowanych sfer i cząstek porowatych [Cantor i in. 2004].
Ceramika
Metale
Polimery

Shirasu, perlite, szkło, krzemionka, popioły lotne, węgiel, cyrkon, glina
(aluminium)
Tytan, nikiel, aluminium, stal
Fenol, epoxy, polistyren, polimetakrylan, saran

Tabela 2.4. Właściwości typowych nieorganicznych sfer i cząstek porowatych [Cantor i in.
2004].
Właściwości

Shirasu

Główny skład
Średnice (µm)
Gęstość (Mg/m3)
Temperatura
mięknięcia (K)
Przewodność
cieplna (W/mK)
Cena ($/kg)
Typ

SiO2-Al2O3
20-600
0,07-0,36

Rodzaj cząstek
Shirasu (bardzo
Perlit
drobne)
SiO2-Al2O3
SiO2-Al2O3
6-16
20-5000
0,25-0,40
0,04-0,20

Szkło
SiO2-B2O3-CaO
10-60
0,16-0,22

1170-1270

1170-1270

1170-1270

750-1200

21-38

19-21

17

21

1-2
Sfery

6-8
Sfery

<2
Sfery

10-35
Sfery i pory

W ostatnich latach bardzo popularnym materiałem stosowanym w kompozytach jest perlit
(skała pochodzenia wulkanicznego) i cząstki Shirasu. Perlit to rodzaj skał magmowych, które
są rozdrabniane do odpowiednich rozmiarów, a następnie wygrzewane w wysokich
temperaturach. Jest on kruszywem w postaci sfer,

używanym oprócz kompozytów

12

WPŁYW CZĄSTEK TUFU NA WŁAŚCIWOŚCI SPIEKANEGO KOMPOZYTU O OSNOWIE
MIEDZI NA ELEKTRODY DO ZGRZEWANIA OPOROWEGO

metalowych również w wielu innych zastosowaniach np. w materiałach budowlanych czy
filtrach. Shirasu jest typem wulkanicznego osadu (materiałem sedymentacyjnym) [Cantor
2004]. Poprzez specjalną obróbkę termiczną tego materiału i jego spienianie, uzyskuje się
materiał w postaci sfer (tzw. shirasu balloons) [Sodeyama i in. 2000].

2.1.2.

Wpływ cząstek zbrojenia na właściwości kompozytów

Cząstki zbrojące wprowadzane do kompozytów na osnowie metali mają istotny wpływ na
szereg właściwości tych materiałów. Aby jednak spełniały one swoje zadania muszą zostać
zachowane pewne warunki. Dla efektywnego umocnienia w wysokiej temperaturze, cząstki
umacniające muszą spełniać szereg wymagań [Nowacki 2005]:
• rozmiary, udział objętościowy i rozmieszczenie pozwalające na hamowanie ruchu
dyslokacji;
• bardzo mała rozpuszczalność w osnowie w wysokiej temperaturze;
• duża twardość;
• wysoka temperatura topnienia;
• trwałe połączenie z osnową.
Istotny wpływ na właściwości materiałów kompozytowych mają parametry geometryczne
cząstek obcej fazy. Parametrami opisującymi cząstki drugiej fazy są [Blicharski 1980]:
• kształt cząstek;
• udział objętościowy cząstek;
• rozkład wielkości cząstek;
• średni promień cząstek;
• średnia odległość między cząstkami.
Wielkość średnicy cząstek ma wpływ na tzw. współczynnik umocnienia kompozytu.
Zależność współczynnika umocnienia Kw od wielkości cząstek zbrojących przedstawiono na
rys. 2.2.

Im mniejsza jest średnica cząstki, tym uzyskuje się większy współczynnik

umocnienia.
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Współczynnik umocnienia wyrażony jest wzorem [Boczkowska 2000]:
KW =

Re k
Re 0

(1)
Gdzie:
Rek – granica plastyczności materiału kompozytowego
Re0 – granica plastyczności osnowy

Rys. 2.2. Wpływ średnicy cząstek komponentu umacniającego oraz względnej długości włókna
na współczynnik wzmocnienia[Boczkowska 2000].
Wpływ wielkości cząstek zbrojenia na wybrane właściwości materiałów kompozytowych
przedstawiono także na rys. 2.3. Wraz ze zmniejszeniem wielkości cząstek wzrastają
właściwości takie jak: granica plastyczności, wytrzymałość, moduł Younga, odporność na
zmęczenie, odporność na pękanie. Równocześnie wraz ze zmniejszaniem wielkości cząstek
maleją: ciągliwość i plastyczność [Cantor 2004].
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Rys. 2.3. Wpływ wielkości cząstek zbrojenia na właściwości materiałów kompozytowych (na
podstawie [Cantor 2004]).
Istota mechanizmu wzmocnienia w kompozytach wzmacnianych cząstkami zależy
przede wszystkim od średniej średnicy cząstek oraz ich objętościowego udziału
w kompozycie. W przypadku cząstek bardzo małych i dodawanych w niewielkich ilościach
mamy do czynienia z materiałami umacnianymi dyspersyjnie. W materiałach takich osnowa
przenosi podstawowe obciążenie, natomiast cząstki dyspersyjne przeciwdziałają ruchowi
dyslokacji. Efektywność umocnienia zależy od takich parametrów jak: średnia droga
swobodna w osnowie L między cząstkami (średnia długość odcinków, na jakie podzielą
dyspersje dowolną prostą poprowadzoną w rozpatrywanym materiale), odległość Dc między
nimi. Wymienione wielkości zależą od średnicy cząstek d i ich objętościowego udziału Vv
[Kapuściński 1981, Maciejny 1984].
 2d
L = 
 3VV


(1 − VV )


(2)
 2d 2
DC = 
 3VV

1
2


 (1 − VV )


(3)
Umocnienie dyspersyjne ma szczególnie istotny wpływ na odporność materiałów na
odkształcenie w podwyższonych temperaturach.
W kompozytach zbrojonych cząstkami obciążenie przenoszone jest zarówno przez osnowę
jak i cząstki umacniające (wtrącenia) a mechanizm umocnienia jest bardzo złożony.
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Oddziaływanie cząstek z dyslokacjami
W kompozytach zbrojonych dyspersyjnie obciążenie przenoszone jest przez osnowę,
a zadaniem cząstek jest hamowanie ruchu dyslokacji. Tak więc zwiększenie wytrzymałości
materiału przy umocnieniu dyspersyjnym polega na oddziaływaniu cząstek dyspersyjnych na
ruch dyslokacji [Nowacki 2005; Blicharski 2002]. Oddziaływania te zależą od wielu
czynników takich jak wytrzymałość cząstek i ich ilość, odległość między nimi itp.
W kompozytach zbrojonych dyspersyjnie i cząstkami, dyslokacje i cząstki mogą oddziaływać
według dwóch mechanizmów:
1. Cząstki

koherentne

czyli

zachowujące

ciągłość

płaszczyzn

i

kierunków

krystalograficznych z osnową, mogą być przecinane przez dyslokacje osnowy.
2. Cząstki bardzo twarde, które nie mogą być ścięte zostają ominięte przez dyslokacje
przez co wokół cząstek tworzą się pętle dyslokacyjne. Do przejścia dyslokacji między
cząstkami konieczne jest duże naprężenie τ w płaszczyźnie i w kierunku poślizgu:
τ=

2 ⋅ α ⋅ G ⋅ b ⋅ Vv
r

(4)
Korzystając z równania (4), można stwierdzić, że wzrost granicy plastyczności
w kompozytach umacnianych cząstkami jest wprost proporcjonalny do pierwiastka
kwadratowego z udziału objętościowego cząstek i odwrotnie proporcjonalny do ich wielkości
[Blicharski 2002].
W przypadku cząstek, które nie zostają przecięte przez dyslokacje, tworzą się wokół nich
pętle dyslokacyjne. Przemieszczanie się dyslokacji między cząstkami i tworzenie się pętli
dyslokacyjnych określane jest mechanizmem Orowana. Schemat tego mechanizmu
przedstawiono na rys. 2.6.

WPŁYW CZĄSTEK TUFU NA WŁAŚCIWOŚCI SPIEKANEGO KOMPOZYTU O OSNOWIE
MIEDZI NA ELEKTRODY DO ZGRZEWANIA OPOROWEGO

Rys. 2.6. Przemieszczanie się dyslokacji według mechanizmu Orowana – kolejne etapy
procesu przemieszczania się dyslokacji pomiędzy cząstkami [Warmuzek 2004].
Wzrost gęstości dyslokacji w pobliżu cząstek zbrojących w kompozytach umacnianych
cząstkami i dyspersyjnie prowadzi do powstawania w pobliżu cząstek stref umocnionych.
Schemat pokazujący trzy strefy związane z mikrostrukturą kompozytów zbrojonych
cząstkami przedstawiono na rys. 2.7.

Rys. 2.7. Schemat pokazujący trzy strefy związane z mikrostrukturą kompozytów zbrojonych
cząstkami. A – zbrojenie, B – strefa umocniona o wysokiej gęstości dyslokacji, C – elastyczna
strefa osnowy [Źródło: mmc-assess.tuwien.ac.at/mmc/].
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Wpływ cząstek na rekrystalizację
Zagadnienia związane z rekrystalizacją tworzyw metalicznych mają duże znaczenie
praktyczne, gdyż większość metali i stopów podczas wytwarzania z nich gotowych wyrobów
jest przerabiana plastycznie i wyżarzana. W czasie wyżarzania w materiale zachodzi szereg
procesów mających wpływ na jego strukturę. Mają tutaj miejsce takie procesy jak:
zdrowienie, rekrystalizacja oraz rozrost ziaren. Rozważając rekrystalizację mamy na myśli
również szereg procesów, które jej towarzyszą.

Podstawowe procesy strukturalne towarzyszące rekrystalizacji to [Blicharski 1980]:
• dyfuzja defektów punktowych i ich anihilacja;
• przegrupowanie dyslokacji przez poślizg, połączone z anihilacją dyslokacji
przeciwnych znaków oraz kurczenie się pętli dyslokacyjnych;
• przegrupowanie się dyslokacji z udziałem dyfuzji;
• pochłanianie dyslokacji i defektów punktowych przez migrujące fronty rekrystalizacji;
• migracja granic ziaren prowadząca do rozrostu ziaren, a tym samym do zmniejszenia
ich ogólnej powierzchni.
Procesy towarzyszące przeróbce plastycznej i rekrystalizacji prowadzą do znacznych
zmian w strukturze materiału, co wiąże się ze zmianą ich właściwości. Zapoczątkowanie
rekrystalizacji prowadzi do spadku właściwości wytrzymałościowych materiału, dlatego też
bardzo ważne jest określenie temperatury początku rekrystalizacji. Pozwala to na
oszacowanie do jakiej temperatury materiał może pracować bez spadku jego właściwości
wytrzymałościowych, a także w procesach przeróbki plastycznej daje odpowiedź w jakiej
temperaturze należy prowadzić te procesy. Badania procesów rekrystalizacji mają zatem
ogromne znaczenie w analizach materiałowych, a dostępne techniki pomiarowe znacznie
ułatwiają badania tego zagadnienia. Wpływ jaki wywiera rekrystalizacja na właściwości
wytrzymałościowe, plastyczne oraz wielkość ziaren przedstawiono na rys. 2.4.
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Rys. 2.4. Schematyczne przedstawienie wpływu temperatury wyżarzania po odkształceniu na
strukturę oraz wytrzymałość i plastyczność materiału [Pacyna 2005].
Cząstki umacniające występujące w kompozytach metalowych wywierają znaczny wpływ na
procesy rekrystalizacji metalu [Blicharski 1980; Humphreys 2004].
Najważniejsze efekty od cząsteczek drugiej fazy wpływające na rekrystalizację można
podsumować następująco [Humphreys 2004]:
• gromadzą energię, stąd siła napędowa rekrystalizacji może się zwiększać;
• duże cząstki mogą działać jako miejsca zarodkowania dla rekrystalizacji;
• cząsteczki szczególnie jeśli są blisko siebie mogą wywierać znaczący wpływ na
blokowanie granic ziaren nisko- i wysokokątowych.

Dwa pierwsze efekty mają tendencję do sprzyjania rekrystalizacji, natomiast ostatni ma
tendencję do jej hamowania. Dlatego też procesy rekrystalizacji, w szczególności jej kinetyka
oraz wielkości ziaren i tekstura, będą zależeć od tych efektów które dominują [Humphreys
2004].
Wpływ cząstek ceramicznych na hamowanie rekrystalizacji bardzo dobrze obrazuje rys. 2.5.
Przedstawiono na nim wpływ temperatury wygrzewania na twardość stopów na osnowie
miedzi zawierających różne udziały procentowe tlenków zbrojących.
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Rys. 2.5. Wpływ temperatury wygrzewania na twardość stopów na osnowie miedzi
zawierających różne udziały % tlenków zbrojących [Humphreys 2004].
Zarówno kinetyka rekrystalizacji jak i ostateczna wielkość ziarna są silnie uzależnione
od rozmiaru cząstek i odstępów między nimi. Trudno jest oddzielić wpływ tych dwóch
parametrów. Wielokrotnie stwierdzono, że w porównaniu ze stopami jednofazowymi
rekrystalizacja jest opóźniona lub nawet całkowicie zahamowana przez cząstki znajdujące się
blisko siebie. Wystarczająco mały odstęp stabilnych cząstek może ustabilizować
mikrostrukturę do temperatur bliskich temperaturom topnienia. Natomiast stopy zawierające
cząstki większe niż 1 mikrometr, które są szeroko rozstawione charakteryzują się
przyspieszoną rekrystalizacją w porównaniu do czystej osnowy [Humphreys 2004].
Z analizy wielu badań eksperymentalnych wynika, że przejście od przyspieszania
rekrystalizacji do opóźniania jest przede wszystkim funkcją udziału objętościowego Vv
i promienia cząstek r, i że w przybliżeniu opóźnienie rekrystalizacji zachodzi gdy Vv/r jest
większe niż 0,2 mikrometra-1. Jeśli Vv/r jest mniejsze niż ta wartość często stwierdza się
przyspieszenie rekrystalizacji w porównaniu do czystej osnowy. Później opublikowane dane
eksperymentalne sugerują, że lepszym wskaźnikiem jest wartość krytyczna odstępów
międzycząsteczkowych

VV / r , chociaż dane nie pozwalają jednoznacznie odróżnić tych

dwóch możliwości.
Małe cząstki obcej fazy, mniejsze od ok. 0,3 µm opóźniają rekrystalizację co wynika
z faktu, że w ich sąsiedztwie nie powstają duże krzywizny sieci, które ułatwiają zarodkowanie
rekrystalizacji. Dodatkowo cząstki te blokują przegrupowanie się dyslokacji i migrację
frontów rekrystalizacji. W przypadku cząstek większych niż 0,3 µm może nastąpić
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przyspieszenie rekrystalizacji, gdy odległość między cząstkami będzie większa od zarodka
rekrystalizacji. W sąsiedztwie dużych cząstek powstają w czasie odkształcania duże
krzywizny sieci co sprawia, że zarodkowanie rekrystalizacji jest ułatwione. Jeżeli odległość
między cząstkami jest mała to niezależnie od ich wielkości procesy rekrystalizacji mogą
zostać zablokowane. Dzieje się tak dlatego, że cząstki bardzo mocno blokują wzrost
podziaren i migrację frontów [Blicharski 2003].

Wpływ cząstek na inne właściwości
Występowanie w osnowie metali cząstek ceramicznych ma istotny wpływ również na
takie właściwości jak ścieralność czy odporność korozyjna. Właściwości te zależeć będą
w dużej mierze od rodzaju i wielkości cząstek a także od udziału objętościowego. Badania
wykazały, że intensywność zużycia i wartość współczynnika tarcia zmniejsza się wraz ze
zmniejszeniem średnicy cząstek zbrojących [Wieczorek et al. 2001]. Jeżeli chodzi
o odporność korozyjną to wyniki badań np. kompozytów aluminium-cząstki ceramiczne
wskazują, że kompozyty takie mają mniejszą odporność na działanie agresywnego
środowiska niż materiał osnowy [Łuczak et al. 2003]. Literatura podaje często sprzeczne
informacje na temat wpływu cząstek ceramicznych na odporność korozyjną kompozytów
metalowych. Z jednej strony umocnienie cząstkami przyczynia się do zwiększenia odporności
na korozję m.in. dzięki reakcjom międzyfazowym, naprężeniom szczątkowym, dużej gęstości
dyslokacji wokół cząstek. Wykazano jednak także, że w kompozytach Al-Al2O3 zachodzi
korozja selektywna na granicy osnowy i materiału ceramicznego [Łuczak et al. 2003].
Korzystniejsze jest ze względu na odporność korozyjną kompozytów, stosowanie jako
zbrojenia mniejszych cząstek [Łuczak et al. 2003].

2.2. Charakterystyka punktowego zgrzewania oporowego
Zgrzewanie oporowe jest procesem, w którym trwałe połączenie uzyskuje się
w wyniku nagrzania obszaru styku przedmiotów łączonych poprzez przepływający przez nie
prąd elektryczny oraz odkształcenie plastyczne łączonego obszaru odpowiednią siłą docisku
[Klimpel 1999, Zhang 2006]. W procesie takim występuje jednocześnie cały szereg
złożonych zjawisk chemicznych, fizycznych i strukturalnych. Wyróżnić tutaj możemy między
innymi: wydzielanie ciepła, transport ciepła i masy, przemiany fazowe, topnienie

21

WPŁYW CZĄSTEK TUFU NA WŁAŚCIWOŚCI SPIEKANEGO KOMPOZYTU O OSNOWIE
MIEDZI NA ELEKTRODY DO ZGRZEWANIA OPOROWEGO

22

i krystalizację metalu, odkształcenie metalu na zimno i na gorąco, generację i relaksację
naprężeń [Papkala 2003].
Nagrzewanie przedmiotów w trakcie zgrzewania oporowego ma miejsce na skutek
wydzielania się energii cieplnej na opornościach elektrycznych obwodu zgrzewania przy
przepływie przez nie prądu elektrycznego. Energia cieplna, która wydziela się w obszarze
metali znajdujących się między elektrodami doprowadzającymi prąd zgrzewania, czyli na
poszczególnych opornościach, określona jest wzorem Joule’a-Lenza [Klimpel 1999]:
tz

Q = ∫ J 2 (t ) R(t )dt
0

(5)
Gdzie: J(t) – natężenie prądu zgrzewania, A; R(t) – całkowita oporność elektryczna obszaru
zgrzewania, Ω; tz – czas zgrzewania (przepływu prądu zgrzewania, s).
Schemat zgrzewania punktowego i rozkład temperatur w złączu zgrzewanym punktowo
przedstawiono na rys. 2.8.

Oporność całkowita zgrzewania składa się z oporności w miejscu styku elektrod
z przedmiotem zgrzewanym, oporności zgrzewanych przedmiotów a także z oporności styku
pomiędzy przedmiotami:

Rc = Re1 + Re1 p1 + R p1 + RS + R p 2 + Re2 p 2 + Re2
(6)
Re1, Re2 – oporności materiałów elektrod
Re1p1, Re2p2 – oporności styków elektrod z materiałem zgrzewanym
Rp1, Rp2 – oporności zgrzewanych materiałów
Rs – oporność styku zgrzewanych materiałów (styku centralnego)

Rozkład oporności przy zgrzewaniu oporowym punktowym przedstawiono poniżej na rys.
2.9.
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Rys. 2.8. Schemat zgrzewania punktowego i
rozkład temperatury w złączu zgrzewanym
punktowo; A – po upływie 20% czasu zgrzewania,
B – koniec czasu zgrzewania, Tz – średnia
temperatura jądra zgrzeiny, Tw – temperatura
wody chłodzącej elektrody punktowe [Klimpel
1999].
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Rys. 2.9. Rozkład oporności
przy zgrzewaniu oporowym punktowym.

Na początku zgrzewania największą oporność ma zawsze obszar styku zgrzewanych
przedmiotów przy czym oporność ta zależy od stanu powierzchni, rodzaju materiału
zgrzewanego oraz od siły docisku. Oporność powoduje nagrzewanie obszaru styku
zgrzewanych przedmiotów co prowadzi do przyspieszenia odkształcenia plastycznego
mikrochropowatości powierzchni styku, rozbicia warstwy tlenków i spadku oporności
[Klimpel 1999]. Każdy metal charakteryzuje się określoną temperaturą krytyczną TK, przy
której oporność stykowa obszaru zgrzewanego niemalże zanika i oporność całkowita jest
równa sumie oporności zgrzewanych przedmiotów [Klimpel 1999]:

RC = R p1 + R p 2
(7)
Przy oporowym zgrzewaniu punktowym łączy się elementy w oddzielnych punktach,
przy czym są one ułożone na zakładkę pomiędzy elektrodami. Na jednej zgrzewarce może
tworzyć się jednocześnie jedna lub więcej zgrzein w zależności od kształtu i rodzaju
zgrzewanej konstrukcji. Elektrody doprowadzają do obszaru styku przedmiotów prąd
elektryczny, nagrzewając go i tworząc ciekłe jądro zgrzeiny.
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Przebieg procesu zgrzewania oporowego punktowego przedstawiono na rys. 2.10.

Proces zgrzewania punktowego składa się z następujących etapów [Papkala 2003]:
• dociśniecie elementów elektrodami;
• wytworzenie jądra zgrzeiny;
• stygnięcie jądra i powstawanie zgrzeiny punktowej.

Rys. 2.10. Przebieg procesu zgrzewania oporowego punktowego; P – siła docisku; J –
natężenie prądu; T – temperatura jądra zgrzeiny [Klimpel 1999].
Do podstawowych parametrów zgrzewania oporowego punktowego należą [Klimpel 1999]:
• Natężenie prądu zgrzewania w kA;
• Siła docisku w kN;
• Czas zgrzewania w s;
• Wymiary robocze elektrody (średnica) w mm.

2.3. Materiały na elektrody zgrzewalnicze. Trwałość elektrod
Zgrzewanie oporowe jest technologią łączenia metali stosowaną w produkcji
wielkoseryjnej m.in. w przemyśle samochodowym, lotniczym i kolejowym. Możliwość
stosowania mechanizacji i automatyzacji w produkcji wielkoseryjnej wiąże się z trwałością
stosowanych elektrod. Szybkie ich zużycie powoduje konieczność ich wymiany, co powoduje
znaczące straty związane z kosztem materiału lecz także bardzo niekorzystne przestoje na
liniach produkcyjnych. Elektrody o zwiększonej trwałości są więc bardzo pożądanym
produktem mającym olbrzymie zastosowania w przemyśle.
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Elektrody zgrzewalnicze poddawane są cyklicznym naciskom i nagrzewaniu dlatego
też od materiałów przeznaczonych do wytwarzania takich elektrod wymaga się specyficznych
właściwości [Fukumoto 2003].
Materiałom na elektrody stawiane są różnorodne wymagania takie jak [Gniewowski 2005;
Papkala 2003]:
•

wysoka przewodność elektryczna i cieplna;

•

wysoka odporność na odpuszczanie;

•

wysoka temperatura mięknięcia;

•

mała skłonność do tworzenia się połączeń dyfuzyjnych lub adhezyjnych
materiału elektrod i zgrzewanych materiałów;

•

duża twardość w normalnej i podwyższonej temperaturze;

•

możliwość łatwej obróbki.

Spełnienie tych wymagań wiąże się w znacznym stopniu z trwałością elektrod, określaną
powszechnie jako liczba zgrzein wykonanych między kolejnymi ostrzeniami (regeneracją)
elektrody. Chodzi tu głównie o zachowanie stabilnej struktury i wysokiej twardości, gdyż
znaczne powiększenie powierzchni roboczej elektrody wymaga regeneracji elektrody lub
korekty prądu zgrzewania [Bartnik 2006].
Przeprowadzenie procesu zgrzewania bez wyprysków, klejenia się elektrod do
powierzchni

zgrzewanych

elementów,

uzyskanie

zgrzein

o

prawidłowej

budowie

metalograficznej jest możliwe dzięki dobraniu materiału na elektrody o właściwym składzie
chemicznym, adekwatnym do gatunku zgrzewanego materiału [Zhang 2009; Papkala 2003].
Skład chemiczny elektrod decyduje o sposobie zachowania się materiałów elektrody
i elementu zgrzewanego we wzajemnym styku czyli będzie decydować o tym czy
nagrzewanie elementu nastąpi od środka detali lub od zewnątrz (styku z elektrodami) oraz czy
elektrody będą się kleić do elementów zgrzewanych [Papkala 2003].

Dostępne na rynku materiały na elektrody są znormalizowane (norma ISO 5182:2008).
Są to przeważnie stopy miedzi dwu- lub trzyskładnikowe. Wspomniana norma podaje 3 grupy
materiałów na elektrody:
•

Grupa A:

Typ 1. Nieulepszane cieplnie stopy o wysokiej przewodności i średniej twardości, kute
elementy, które są umacniane w procesie wytwarzania poprzez obróbkę plastyczną na zimno.
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Typ 2. Stopy twardsze niż 1 typu, których właściwości mechaniczne zostały uzyskane przez
obróbkę cieplną w trakcie wytwarzania lub poprzez połączenie obróbki cieplnej
i formowania na zimno.
Typ 3. Stopy poddane obróbce cieplnej posiadające lepsze właściwości mechaniczne niż
stopy 2 typu lecz niższe przewodnictwo elektryczne od stopów 1 i 2 typu.
Typ 4. Stopy o specjalnych właściwościach, które mogą być otrzymywane poprzez obróbkę
plastyczną na zimno lub obróbkę cieplną. Stopy tego typu niekoniecznie są wymienne z
innymi.
•

Grupa B:

W grupie tej wyróżnia się sześć rodzajów materiałów w oparciu o zastosowane składniki:
Typ 10 i 11: Spiekane materiały na bazie miedzi i wolframu
Typ 12: Spiekane materiały na bazie miedzi i węglika wolframu
Typ 13: Spiekane i przerabiane plastycznie materiały na bazie molibdenu
Typ 14: Spiekane i przerabiane plastycznie materiały na bazie wolframu
Typ 15: Spiekane materiały na bazie wolframu i srebra
•

Grupa C:

Grupa ta składa się z dwóch rodzajów materiałów, wytwarzanych poprzez wewnętrzne
utlenianie lub stopowanie mechaniczne. Materiały zaliczane do poszczególnych grup wraz
z ich właściwościami zostały przedstawione w tabeli 2.5.
Stopy zawierające Al2O3 posiadają wysoką przewodność i dosyć wysoką twardość.
Ich główną zaletą jest jednak znacznie wyższa temperatura mięknięcia, która wpływa na
zmniejszenie deformacji elektrody i ma decydujący wpływ na czas pracy elektrod.
W powszechnie stosowanych materiałach elektrodowych przeznaczonych do zgrzewania stali
stosuje się mechanizmy umocnienia roztworowego, wydzieleniowego lub poprzez zgniot
a przewodność elektryczna wynosi 50-80% przewodności czystej miedzi, twardość do około
240 HV oraz temperatura mięknięcia do około 500 oC.
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Tabela 2.5. Materiały na elektrody według normy ISO 5182:2008.
Grupa

A

Typ

1

Cu-ETP

2

3
4
1

CuAg0,1P
Cu-PHC
CuCr1

2

CuCr1Zr

3

CuCrZr

4

CuZr

1

CuCo2Be

2

CuNi2Si

3
4
1

CuNi2Be
CuCo1Ni1Be
CuNi1P

2

CuBe2CoNi

4

CuAl10Fe5Ni5

5

1

CuZn40Pb2
W75Cu
W78Cu
WC70Cu
Mo
W
W65Ag
CuAl2O3

2

CuAl2O3

3

CuAl2O3

4

C

Oznaczenie

1

3

B

Numer

10
11
12
13
14
15
20

Główne
pierwiastki
stopowe
%

Cu 25
Cu 23
Cu 30
Mo 99,5
W 99,5
35 Ag

Dostępna
forma

Twardość
HV30
min.

85
90
50
40
90
40
125
140
100
85
130
140
100
150
150
140
130
260
270
260
250
180
190
170
160
240
250
130
140
130
110
330
340
350
350
170
170
120
220
240
300
150
420
140
150
160
140
150
120
140

Przewodność
elektryczna
MS/m
min.
56
56
56
50
55
56
44
44
44
44
43
43
43
43
43
47
47
23
23
23
23
17
18
19
17
24
23
29
29
29
29
14
14
14
14
4
4
10
17
16
12
17
17
29
44
44
50
50
54
54

%
IACS
96
96
96
86
95
96
76
76
76
76
74
74
74
74
74
81
81
40
40
40
40
29
31
33
29
42
40
50
50
50
50
25
25
25
25
7
7
17
29
27
20
29
29
50
76
76
86
86
92
92

Temperatura
mięknięcia oC
min.

150

150
150
475

500

500
500
500

450

450
475
450

300

650

1000
1000
1000
1000
1000
900
980
980
980
980
950
980
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4
5
6

CuAl2O3
CuAl2O3
CuAl2O3

Wyciskane
Wyciskane
Wyciskane

155
140
130

43
45
50

74
77
86

980
980
950

Jednym z głównych czynników, które wpływają na trwałość elektrod jest temperatura
do której nagrzewa się część robocza podczas tworzenia zgrzeiny. Zależy ona od parametrów
takich jak wielkość prądu i czas jego przepływu. Gdy wspólnie działają nacisk i temperatura
(nierzadko przekracza ona temperaturę mięknięcia materiału elektrodowego), podczas pracy
elektrody następuje powiększanie się jej średnicy roboczej. Skutkuje to zmniejszeniem
gęstości prądu i nacisku jednostkowego i prowadzi do zmniejszenia się średnicy jądra
zgrzeiny, a tym samym do spadku wytrzymałości połączenia. Gdy zjawisko to występuje po
wykonaniu niewielkiej liczby zgrzein, wymagane jest częstsze korygowanie kształtu części
roboczej (ostrzenie) elektrod. Polega ono na usunięciu z roboczej części elektrody warstwy
zmiękczonej. Liczba regeneracji wpływa na całkowitą liczbę zgrzein uzyskaną przez
elektrodę, aż do jej całkowitego zużycia [Mikno 2012].
Wyniki badań potwierdziły, iż istnieje ścisła korelacja twardości części roboczej materiału
elektrody od temperatury jej pracy [Papkala 2003, Bartnik 2006]. Ze względu na wymaganą
wysoką trwałość na elektrody do zgrzewania oporowego wskazane są stopy miedzi
o wysokiej temperaturze rekrystalizacji i zachowujące znaczną twardość w temperaturach
powyżej 400 oC [Bartnik 2006]. Stopy spełniające te wymagania to głównie stopy umacniane
dyspersyjnie tlenkami, węglikami, azotkami czy borkami. Elektrody wykonane z miedzi
umacnianej dyspersyjnymi cząstkami TiB2 są czterokrotnie trwalsze (rys. 2.11.) od
standardowych elektrod Cu-Cr-Zr a ich żywotność wynosi nawet 8000 zgrzein [Dong 2005].
Kompozyty na osnowie miedzi umacniane dyspersyjnie charakteryzują się również dużo
mniejszym odkształceniem (zmianami wymiarowymi) po wykonaniu określonej ilości zgrzein
w porównaniu do miedzi chromowej. Porównanie takie przedstawiono na rys. 2.12.
Ponieważ istnieje wiele czynników decydujących o przydatności danego materiału na
elektrody do zgrzewania oraz z częstego braku możliwości ich ilościowego określenia
(niektórych z nich), często o przydatności materiału decydują próby zgrzewania. Ich wyniki
należy traktować jako porównawcze, gdyż zależą one od rodzaju zgrzewarki, parametrów
zgrzewania, siły docisku, rodzaju i wymiarów materiału zgrzewanego oraz stanu jego
powierzchni [Paruzel 2002].
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Rys.2.11. Zależność wymiarów średnicy
części roboczych elektrod od ilości zgrzein
wykonanych elektrodami Cu-TiB2 i Cu-CrZr [Dong 2005].

Rys.2.12. Zależność wymiarów średnicy
części roboczych elektrod od ilości zgrzein
wykonanych elektrodami Cu-TiB2 i Cu-CrZr [Dong 2005].

Trwałość elektrod jest jednym z istotnych czynników wpływających na jakość zgrzewania
oporowego. Zależą od niej między innymi: przebieg i wydajność operacji zgrzewania, jakość
i powtarzalność właściwości złączy oraz jakość wyrobów. Od wysokiej trwałości elektrod
zależy możliwość stosowania mechanizacji i automatyzacji procesów zgrzewania seryjnie
produkowanych wyrobów.
Czynniki wpływające na trwałość elektrod zgrzewalniczych to:
•

skład chemiczny materiału elektrod,

•

właściwości fizyczne elektrod lub półwyrobów na elektrody,

•

kształt i wymiary części roboczych elektrod,

•

parametry i program zgrzewania,

•

intensywność chłodzenia elektrod,

•

stan powierzchni zgrzewanych części.

Materiałem mogącym znaleźć zastosowanie jako zbrojenie kompozytów na elektrody do
zgrzewania oporowego jest tuf wulkaniczny. W rozdziale 2.4 scharakteryzowano tuf
wulkaniczny filipowicki.
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2.4. Tuf wulkaniczny filipowicki
Tufy są piroklastycznymi skałami powstałymi przez scementowanie różnych frakcji
materiału okruchowego spoiwem ilastym lub krzemionkowym. Tuf jest lekką i porowatą
skałą o różnoziarnistej strukturze. W jego skład wchodzą: lapille (z włoskiego ‘lapilli’ – małe
kamyczki) – materiały piroklastyczne o wielkości ziaren od 2 do 64 mm, bomby wulkaniczne
– bryły lawy o objętości od kilku cm3 do 1 m3 wyrzucane przez wulkan i zakrzepłe w czasie
lotu, oraz popioły i pyły wulkaniczne [Ryka 1991]. W skład tufów wchodzą także minerały
ilaste i zeolity, czyli minerały glinokrzemianowe o specyficznych właściwościach i bardzo
szerokim zastosowaniu.

2.4.1.

Charakterystyka tufu filipowickiego

Tufy filipowickie to tufy i tufity porfirowe występujące pomiędzy Karniowcami
a Filipowicami oraz w Myślachowicach [Głogowska 2007].

Rys. 2.13. Tuf filipowicki w postaci skały.
W tufie filipowickim jako główny składnik występuje sanidyn oraz niewielkie ilości
minerałów takich jak: kaolinit, biotyt i illit a także kwarc. Występujące ziarna biotytu są
wielkości do 8 mm, pozostałe składniki mają bardzo zróżnicowane wielkości od kilku mm do
5 cm [Smolak 2002]. Tuf filipowicki w postaci skały przedstawiono na rys. 2.13.
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Rys. 2.14. Dyfraktogram tufu filipowickiego naturalnego [Hebdowska-Krupa 2013].
Dyfraktogram

tufu filipowickiego w stanie naturalnym przedstawiono na rys.

2.14.

Wszystkie zidentyfikowane na dyfraktogramie piki pochodzą od faz: K(AlSi3O8) – sanidyn
oraz od SiO2 [Hebdowska-Krupa 2013]. Skład tlenkowy badanego tufu przedstawiono
w tabeli 2.6, natomiast obrazy morfologii składników występujących w tufie przedstawiono
na rys. 2.15.
Tuf filipowicki jest materiałem o dużej porowatości wynoszącej około 23%. Jego gęstość
wynosi 2,63 g/cm3. Własności tufu filipowickiego przedstawiono w tabeli 2.7.

Tabela 2.6. Skład tlenkowy tufu filipowickiego [Hebdowska-Krupa 2013].
SiO2
Fe2O3
Al2O3
CaO
MgO
TiO2
K2O
Na2O
56,04 % 5,38 % 16,73 % 5,39 % 0,60 % 0,85 % 9,16 % 0,39 %
Jak wykazały badania [Malczewski 2006] w tufie filipowickim ze złoża Kowalska Góra
występuje wysoka aktywność pochodząca od potasu 40K.
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Rys. 2.15. Obrazy mikroskopowe składników występujących w tufie filipowickim – kryształy
sanidynu w osnowie mikrokrystalicznej.
Tabela 2.7. Właściwości tufu filipowickiego[Piasta 1997]
Rodzaj skały i
miejsce
występowania

Właściwości fizyczne
Gęstość,
g/cm3

Tuf Filipowicki
2,63
k. Krzeszowic

Porowatość,
%

Nasiąkliwość,
%

23,1

8,3

Ścieralność na Wytrzymałość na
tarczy, cm
ściskanie, MPa
0,5

27,5
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Rys. 2.16. Zmiana masy tufu w funkcji temperatury wygrzewania (prażenia) [HebdowskaKrupa 2013].
W przypadku zastosowania materiału w wysokotemperaturowych procesach
technologicznych bardzo ważnym zagadnieniem są zjawiska rozkładu termicznego materiału.
Na rys. 2.16 przedstawiono wyniki badań termograwimetrycznych (TG) tufu filipowickiego.
Wyniki tych badań wykazały, że zmiana masy próbki tufu naturalnego zachodzi do
temperatury około 702 oC, a ubytek masy wynosi około 2,3%. Woda uwalniana jest z próbki
w zakresie temperatury od 100 do ok. 820 oC, a maksimum wydzielania wody występuje
w temperaturze ok. 550 oC [Hebdowska-Krupa 2013].
Badania porozymetryczne metodą BET wykazały, że wartość powierzchni właściwej dla tufu
w postaci naturalnej wynosi około 9,708 m2/g. Wyniki badań przedstawiono w tabeli 2.8.
Badania te wykazały, że obróbka termiczna tufu w temperaturze 850

o

C powoduje

zmniejszenie powierzchni właściwej cząstek tufu, zmniejszenie objętości porów oraz wzrost
średniej średnicy porów co świadczy o rozpoczęciu procesu spiekania materiału [HebdowskaKrupa 2013].

Tabela 2.8. Wyniki badań porozymetrycznych dla tufu wulkanicznego wyznaczone na
podstawie niskotemperaturowej adsorpcji i desorpcji azotu [Hebdowska-Krupa 2013].
Materiał
Tuf filipowicki
naturalny
Tuf filipowicki
prażony 850 oC

Pole powierzchni
BET [m2/g]

Objętość porów*
V [cm3/g]

Średnia
średnica
porów
d [Å]

9,708

0,02162

44,54

4,639

0,01454

62,68

* Całkowita objętość porów o promieniu mniejszym od 714,20Å i ciśnieniu względnym p/po = 0,986374
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2.4.2.

Dotychczasowe zastosowania tufów wulkanicznych

W dostępnej literaturze światowej przedstawiany jest szereg zastosowań tufów jak np.
surowiec do produkcji lekkich kruszyw strukturalnych w produkcji betonu lekkiego [Gennaro
2005; Ergul 2009], tuf bazaltowy do produkcji szkła [Gennaro 2004], materiał na okładziny
budynków [Takagi 2009], surowiec do produkcji materiałów ceramicznych [Ergul 2009]
i inne [Karamanov 2008; Karamanov 2009]. O wiele więcej zastosowań podaje literatura dla
głównych składników występujących w tufach tj. skaleni potasowych i sodowych,
glinokrzemianów warstwowych oraz mik.
Skalenie potasowe występujące w tufach używane są w farbach i lakierach jako
wypełniacze. Stosuje się je ze względu na kolor, połysk, współczynnik załamania światła
(zbliżony do oleju lnianego), kwasoodporność, niską absorpcję oleju i niewielkie koszty.
Wysokiej czystości skalenie potasowe są używane w stomatologii do produkcji sztucznych
zębów. Niewielkie ilości są stosowane również w bateriach, gdyż wpływają na stabilizację
przepływu prądu [Chatterjee 2009]. Stosowane są również jako składniki otulin elektrod
spawalniczych. Przy zawartości tufu 8-10 % powstaje żużel o dobrych właściwościach
pokrywających oraz zapewniający otrzymanie spoiny o drobnym ziarnie i płynnym przejściu
lica spoiny do materiału rodzimego [Patent RU]. Najważniejszy wpływ glinokrzemiany
potasowe występujące w tufach mają na stabilizację łuku elektrycznego, a także działają jako
topnik. W spawaniu łukowym, drobno zmielony (60-200 µm) ortoklaz (zbliżony składem do
tufu lub też występujący w tufach) stanowi 5-10 % mieszaniny otuliny elektrod. Wpływa on
na obniżenie temperatury topnienia żużla, który chroni spoinę przed utlenianiem. Stabilizuje
to również i „wygładza” łuk elektryczny [Chatterjee 2009].
Znane są zastosowania tufów jako składników do produkcji cementów. Produkowane są
cementy pucolanowe z dodatkiem tufu a także zaprawy murarskie zawierające tuf
wulkaniczny zwany Trasem. Jest to jeden z najstarszych dodatków hydraulicznych do wapna,
stosowany już przez starożytnych Rzymian.
W Polsce już od połowy XIX wieku tufy filipowickie eksploatowane były jako
materiał stosowany na elementy dla lokalnego budownictwa. Zaczęto nawet nazywać je
„marmurem filipowickim”. Tufy filipowickie były cennym materiałem budowlanym ze
względu na lekkość, właściwości izolacyjne i odporność na zmienne warunki atmosferyczne.
Wykorzystywano je jako materiały na okładziny budynków. W latach 50 ubiegłego stulecia
pracowano nad wykorzystaniem tufów filipowickich jako źródła potasu, tlenku glinu
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i surowca do produkcji cementu a także jako surowca skaleniowego w przemyśle
ceramicznym.
Badania prowadzone nad wpływem dodatku tufu na właściwości antykorozyjne stali
wykazały, że tuf zastosowany jako dodatek do powłok lakierniczych eliminuje korozję
podpowłokową, podnosi przyczepność i odporność na uderzenia a także podnosi odporność
na ścieranie takich powłok [Hebdowska 2010].
Badania kompozytów

na osnowie termoplastów z wykorzystaniem tufu jako

napełniacza wykazały, że kompozyty takie cechuje wyższa sztywność i twardość powierzchni
[Żmudka 2009]. Dodatkowo podnoszą swoją odporność temperaturową i ograniczają
kurczliwość. Charakteryzują się także wysokim wskaźnikiem płynięcia, co umożliwia wtrysk
wyrobów o skomplikowanym kształcie. Tuf w ilościach od 10% do 30% może być
wykorzystywany w celu zmniejszenia kosztów materiałowych dzięki zastąpieniu nim
droższych domieszek, takich jak pigmenty, środki zmniejszające palność i modyfikatory
uderzeniowe.
Kompozyty

napełniane

elektrotechnicznych

tufem

(artykuły

mogą

być

zastosowane

oświetleniowe),

na

do

elementy

produkcji
cierne

artykułów

(zwiększenie

maksymalnych dopuszczalnych nacisków) oraz na elementy o zwiększonej twardości
i odporności na pełzanie [Żmudka 2010].
Przeprowadzone badania

wykazały możliwość zastosowania zmielonego tufu

wulkanicznego poddanego obróbce chemicznej i cieplnej jako skutecznego, przyjaznego dla
środowiska kompatybilizatora mieszanin recyklatów polietylenu wysokiej gęstości. Tuf jako
nowy kompatybilizator jest interesującą alternatywą drogich dodatków poprawiających
mieszalność recyklatów stosowanych do wytwarzania wyrobów metodą wytłaczania
z rozdmuchiwaniem [Kuciel 2011].
Stwierdzono również przydatność tufu filipowickiego do wytwarzania spoiw
geopolimerowych. Spoiwa geopolimerowe na bazie tufu filipowickiego charakteryzują się
wysoką wytrzymałością na ściskanie rzędu 40-50 MPa oraz żaroodpornością do temperatury
rzędu 1000

o

C. Po ekspozycji w temperaturze 900

wytworzonych spoiw wynosi około 70 MPa [Mikuła 2014].

o

C wytrzymałość na ściskanie
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2.5. Wnioski z przeglądu literatury

1. Trwałość elektrod zgrzewalniczych jest jednym z istotnych czynników wpływających
na jakość zgrzewania oporowego. Od wysokiej trwałości elektrod zależy możliwość
stosowania mechanizacji i automatyzacji procesów zgrzewania. Z tych też powodów
stopy

miedzi

stosowane

na

elektrody

do

zgrzewania

oporowego

winny

charakteryzować się wysoką temperaturą rekrystalizacji, zachowując znaczną
twardość w temperaturach powyżej 400 oC.

2. Ceramiczne cząstki porowate w kompozytach metalowych zmniejszają wagę
kompozytu, lecz mogą także zwiększać ich właściwości mechaniczne pod warunkiem
odpowiedniej mikrostruktury tych cząstek. Dotychczas jedynym materiałem
porowatym pochodzenia wulkanicznego stosowanym jako zbrojenie w kompozytach
metalowych był perlit (rodzaj skały magmowej). Cząstki perlitu jednak w znacznej
mierze wystepują w postaci sfer. Spośród materiałów pochodzenia wulkanicznego, w
kompozytach stosowane są również cząstki Shirasu, występujące w postaci sfer. Tuf
wulkaniczny nie był do tej pory stosowany jako zbrojenie w kompozytach
metalowych.

3. Analizując właściwości tufu filipowickiego można stwierdzić, że cząstki tufu będą
spełniać wymagania dla efektywnego umocnienia kompozytu o osnowie metalowej
w wysokich temperaturach:
•

Analiza składu tlenkowego tufu filipowickiego wskazuje, że nie powinna
występować rozpuszczalność tufu w osnowie metalowej (miedzi) w temperaturze
spiekania;

•

Po odpowiedniej obróbce termicznej cząstki tufu będą charakteryzować się dużą
odpornością termiczną i chemiczną;

•

Trwałe połączenie cząstek tufu z metalową osnową będzie wynikać z dużej
powierzchni właściwej cząstek i znacznej jego mikro- i mezoporowatości;

•

Możliwe jest uzyskanie (przygotowanie) cząstek tufu filipowickiego o żądanej
wielkości cząstek;

•

Dodatkowo cząstki tufu winny mieć wpływ na wzrost odporności na ścieranie
kompozytów miedzi z tufem.
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•

Powierzchnia rozdziału cząstka tufu – osnowa miedziana jest prawdopodobnie
najważniejszą charakterystyką kompozytu cząstek tufu z miedzią. W tego typu
kompozycie obciążenie przenoszone jest zarówno przez osnowę, jak i

przez

cząstki tufu.
4. Zapoczątkowanie

rekrystalizacji

prowadzi

do

spadku

właściwości

wytrzymałościowych materiału. Cząstki tufu filipowickiego wprowadzone do
kompozytu powinny podnosić temperaturę początku rekrystalizacji miedzi. Wpływ
cząstek tufu filipowickiego na temperaturę początku rekrystalizacji miedzi (materiału
osnowy) zależeć winien od wielkości cząstek i odstępów między nimi. W przypadku
równomiernego rozkładu cząstek w osnowie odległość między nimi będzie funkcją
udziału objętościowego cząstek. Jeżeli odległość między cząstkami jest mała to
niezależnie od ich wielkości procesy rekrystalizacji mogą zostać zablokowane.
Przy stałej średniej wielkości cząstek tufu, temperatura rekrystalizacji kompozytu
miedzi z tufem zależeć będzie od udziału objętościowego Vv tufu w kompozycie.
5. Wysoka porowatość i znaczna powierzchnia właściwa cząstek tufu oraz umocnienie
zgodnie z mechanizmem Orowana podczas odkształcania kompozytu miedzi z tufem
spowoduje, że wokół cząstek tufu w osnowie miedzi powstanie strefa umocniona
o wysokiej gęstości dyslokacji. W rezultacie wysokiej adhezji miedzi do cząstek tufu
oraz tworzenia strefy umocnienia wokół cząstek w czasie procesu odkształcania, po
zniszczeniu spieku miedzi z tufem, na przełomach próbek powinniśmy obserwować
cząstki tufu z cienką warstwą miedzi otaczającą te cząstki. Zniszczenie kompozytu
powinno następować na granicy strefa umocniona-osnowa. Strefa umocniona winna
być możliwa do identyfikacji na zgładach metalograficznych poprzez pomiar
mikrotwardości osnowy miedzianej w pobliżu cząstki tufu.

6. Tuf filipowicki jako zbrojenie w kompozytach metalowych powinien zostać poddany
wcześniej obróbce termicznej w celu stabilizacji jego struktury (między innymi
wydzielania wody i rozkładu związków niestabilnych w wysokich temperaturach).
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3.

Teza. Cel pracy

Teza:
Na podstawie przeprowadzonej analizy literatury i aktualnego stanu wiedzy, a także na
podstawie przeprowadzonych dotychczas badań własnych sformułowano następującą tezę
pracy:
„Cząstki tufu wulkanicznego ze względu na swoje właściwości takie jak: twardość,
porowatość i odporność termiczna stanowią atrakcyjną fazę umacniającą w kompozytach o
osnowie miedzi wytwarzanych technologią metalurgii proszków. Kompozyty takie winny
charakteryzować się wysoką przewodnością elektryczną oraz dużą twardością po ekspozycji
w podwyższonych temperaturach. Kompozyty te mogą być z powodzeniem stosowane jako
materiały na elektrody do zgrzewania oporowego, gdyż cząstki tufu poprawiają stabilność
struktury i wymiarów elektrod oraz zapobiegają deformacji ich powierzchni roboczych.”

Cel pracy:
Celem pracy będzie otrzymanie nowych kompozytów o osnowie miedzi umacnianych
cząstkami wulkanicznego tufu oraz opracowanie technologii (określenie parametrów) ich
wytwarzania. Dokonana zostanie ocena możliwości zastosowania otrzymanych kompozytów
na elektrody do zgrzewania oporowego poprzez przeprowadzenie badań zgrzewania blach ze
stali niestopowej. Dodatkowo celem pracy będzie rozpoznanie i analiza zjawisk
strukturalnych występujących w wyniku wprowadzenia tufu do miedzianej osnowy.
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4.

Metodyka badań

4.1. Parametry wytwarzania kompozytów miedzi z tufem
Mieszanie proszków miedzi i tufu przeprowadzono ręcznie oraz przy wykorzystaniu
obrotowego mieszalnika typu Turbula. Wytworzono mieszanki o zawartości 5, 15 i 30%
objętościowych tufu. Tuf wprowadzono w postaci proszku o średniej wielkości ziaren poniżej
40 µm i po obróbce termicznej. Szczegółowo proszki miedzi i tufu wykorzystywane do badań
omówiono w rozdziale 5. Skład oraz oznaczenia próbek przedstawiono w tabeli 4.1.
W dalszej części pracy stosowane będą wymienione oznaczenia.

Oznaczenie próbek Cu

70% Cu+
30% Tuf

85% Cu+
15% Tuf

95% Cu +
5% Tuf

100 % Cu

Skład
chemiczny
[% obj.]

Tabela 4.1. Skład chemiczny i oznaczenia próbek.

Cu5T Cu15T Cu30T

W początkowym etapie badań w celu doboru parametrów wytwarzania kompozytów
miedzi z tufem wulkanicznym przeprowadzono badania wstępne obejmujące:
• określenie zależności gęstości po prasowaniu oraz po spiekaniu od ciśnienia
prasowania;
• określenie zależności twardości po dogęszczaniu od ciśnienia prasowania;
• określenie wpływu jakości proszku miedzi oraz atmosfery spiekania na proces
spiekania i właściwości spieków.

Celem tych badań było określenie optymalnych parametrów wytwarzania kompozytów
miedzi z tufem takich jak: ciśnienie prasowania, atmosfera spiekania, sposób homogenizacji
proszku miedzi i tufu, pod kątem uzyskania spieków o wysokiej gęstości.
W tym celu przeprowadzono badania kompozytu miedzi z 5% dodatkiem tufu (obj.). Do
badań tych wykonano próbki walcowe o wymiarach Ø 20 x 5 mm. Zastosowano jednostronne
prasowanie przy ciśnieniach od 100 MPa do 600 MPa z krokiem 50 MPa.
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Po przeprowadzeniu wstępnych badań ustalono optymalne parametry procesu
wytwarzania kompozytów z tufem ze względu na uzyskaną gęstość kompozytów. Próbki do
dalszych badań wykonano według przyjętych założeń.
Wszystkie próbki wykonano metodą jednostronnego prasowania na prasie
hydraulicznej przy ciśnieniu prasowania 200 MPa. Aby obniżyć współczynnik tarcia
pomiędzy proszkiem a ściankami matrycy zastosowano smarowanie ścianek matrycy
stearynianem cynku.
Proces spiekania przeprowadzono w laboratoryjnym piecu rurowym w temperaturze 900 oC
w atmosferach azotu i wodoru. Zastosowano wolne nagrzewanie do temperatury
izotermicznego spiekania z szybkością 10 oC/min. Czas spiekania izotermicznego próbek
wynosił 60 minut. Po procesie spiekania próbki chłodzono razem z piecem. Próbki do badań
dylatometrycznych o wymiarach 4 x 4 x 15 mm wykonano poprzez prasowanie w sztywnej
matrycy poprzez prasowanie jednostronne na prasie hydraulicznej przy ciśnieniu 200 MPa.

4.2. Metodyka badań wytworzonych kompozytów
Próbki przygotowane w opisany w rozdziale 4.1 sposób zostały poddane następującym
badaniom (Rys. 4.1):
•

Dylatometrycznym procesu spiekania

•

Gęstości

•

Porowatości

•

Twardości i udarności

•

Mikrostrukturalnym

•

Temperatury mięknięcia

•

Przewodności elektrycznej

•

Odporności na ścieranie
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Rys. 4.1. Schemat wykonanych badań.

Badania dylatometryczne - do oceny zmian wymiarowych i zjawisk zachodzących
w trakcie spiekania zastosowany został poziomy dylatometr DIL 402E firmy NETZSCH.
Badania gęstości i porowatości przeprowadzono metodą ważenia w powietrzu
i w wodzie, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 2738:2001. Gęstość teoretyczną
mieszanek proszków wyznaczono na podstawie wzoru (8):
Dt =

100
a
b
z
+
+ ... +
Da Db
Dz

(8)
gdzie:
a, b, …, z – zawartość poszczególnych składników w % masowych
Da, Db, … , Dz – teoretyczna gęstość poszczególnych składników
Gęstość względną wyznaczono na podstawie wzoru (9):

ρw =

Dhs
100%
Dt

(9)
gdzie: Dhs- gęstość wyznaczona metodą ważenia w powietrzu i wodzie
Porowatość całkowitą wyznaczono na podstawie wzoru (10):

PC = 100 − ρW
(10)
Do obliczeń przyjęto gęstość tufu równą 2,46 g/cm3, wyznaczoną metodą piknometryczną.
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Badania twardości wykonano metodą Rockwella (skala B) zgodnie z normą PN-EN ISO
6508-1:2007/Ap1:2009.

Badania

mikrotwardości

µHV0,05

wykonano

na

mikrotwardościomierzu FM 700E.
Badania strukturalne spieków zostały wykonane na skaningowych mikroskopach
elektronowych firmy JEOL JSM-5510LV oraz JSM-820. Do badań przygotowane zostały
zgłady poprzeczne, wykonane w płaszczyźnie przechodzącej przez środek próbki
i równoległej do kierunku działania siły w czasie prasowania. Badania te prowadzono
w stanie nietrawionym.
Badania temperatury mięknięcia kompozytów polegały na badaniu twardości próbek po
ekspozycji w podwyższonych temperaturach (od 100 do 800 oC) przez okres 4 godzin.
Procesy wygrzewania prowadzono w laboratoryjnym piecu sylitowym w atmosferze
powietrza.
Badania przewodności elektrycznej kompozytów wykonano przy pomocy urządzenia
SIGMATEST w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach. Badanie polegało na pomiarze
przyrządem prądowirowym, który mierzy przewodność elektryczną metali nieżelaznych na
podstawie impedancji zespolonej sondy pomiarowej. Zakres pomiarowy przyrządu jest
ustalony przez kalibrację. Przy pomiarze nieznanych elementów przyrząd przekształca
wartość impedancji zespolonej w wartość przewodności elektrycznej.
Badania odporności na ścieranie przeprowadzono metodą ball-on-disk na urządzeniu
Tribotester T-01M wykonanym przez Państwowy Instytut Badawczy Radom, Instytut
Technologii Eksploatacji - według procedury badawczej zalecanej przez producenta. Badania
prowadzono w warunkach tarcia suchego w konfiguracji poziomej osi obrotu tarczy. Jako
przeciwpróbki zastosowano kulki ze stali ŁH15 o średnicy 5,95 mm.
Trwałość elektrod i jakość zgrzein. Po przeprowadzeniu badań podstawowych
przeprowadzono serię badań trwałości elektrod i jakości wykonanych nimi zgrzein.
Technologią metalurgii proszków wykonano nasadkowe końcówki elektrod do zgrzewania
punktowego. Wykonano walcowe próbki o wymiarach 25x35 mm, które następnie na drodze
obróbki skrawaniem zostały specjalnie ukształtowane i przystosowane do zastosowania ich
jako nasadki do części roboczych elektrod zgrzewalniczych. Serię kilkuset zgrzein próbnych
wykonano na typowej zgrzewarce punktowej o mocy 12 kVA.
Ocenę trwałości elektrod wykonanych z kompozytu z tufem wykonano w oparciu o normę
PN-EN ISO 8166. Do kontroli poprawności wykonywanych zgrzein wykorzystano system
pomiarowy LogWeld.
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4.3. Plan badań
Na potrzeby realizacji niniejszego tematu opracowano własny plan badań. Stworzono
uproszczone modele (schematy) obiektów badań przedstawione na rys. 4.2 oraz 4.3.

Do czynników wejściowych zaliczamy:
• ilość tufu wprowadzonego do proszku miedzi – x1
• ciśnienie prasowania – x2
• atmosfera spiekania – x3
Zakres wielkości wejściowych:
• 0% obj. ≤ x1 ≤ 30% obj.
• 100 MPa ≤ x2 ≤ 600 MPa
• x3 <wodór, azot>
Do czynników zakłócających zaliczyć możemy:
• niejednorodność składu mieszanki proszku miedzi z tufem – y1;
• niejednorodność składu poszczególnych cząstek tufu – y2;
• niejednorodność powierzchni i porowatości cząstek tufu – y3;
• różnorodność zagęszczenia przy prasowaniu jednostronnym – y4;
Jako czynniki wyjściowe zaliczyć możemy:
• twardość spieków – z1;
• porowatość i gęstość spieków – z2;
• przewodność elektryczną spieków – z3;
• temperaturę mięknięcia spieków – z4;
• sposób rozmieszczenia cząstek w osnowie – z5;
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Rys. 4.2. Uproszczony schemat obiektu badań kompozytów miedzi z tufem.

Rys. 4.3. Schemat obiektu badań nasadkowych końcówek elektrod wykonanych z kompozytu
miedzi z tufem.
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5.

Materiał badany

5.1. Tuf wulkaniczny
Tuf filipowicki w postaci skały pobrany ze złóż w okolicach Krzeszowic został
rozdrobniony przy użyciu kruszarki a następnie zmielony w młynku laboratoryjnym ultraodśrodkowym RETSCH ZM1 do mielenia tworzyw sztucznych i materiałów ceramicznych do
średniej wielkości ziaren poniżej 500 µm i wyprażony w temperaturze 850 oC. Prażenie miało
na celu usunięcie wody (wilgoci) i substancji organicznych mogących wydzielać się
w trakcie spiekania w temperaturze 900 oC.
Aby zidentyfikować składniki występujące w tufie, a w szczególności rodzaj spoiwa
węglanowego ulegającego rozpadowi w temperaturach bliskich 800 oC, przeprowadzono
badania XRD reprezentatywnej próbki tufu filipowickiego w stanie naturalnym. Obraz
zarejestrowanego dyfraktogramu i rodzaj zidentyfikowanych faz przedstawiono na rys. 5.1 i
w tabeli 5.1. Poza określonymi wcześniej w literaturze fazami SiO2 i KAlSi3O8,
zidentyfikowano w tufie występowanie węglanu wapnia CaCO3 stanowiącego spoiwo
węglanowe.

Rys. 5.1. Dyfraktogram tufu filipowickiego w stanie dostawy.
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Tabela 5.1. Fazy zidentyfikowane w tufie filipowickim.
Numer karty
PDF

Zapis chemiczny

Nazwa związku

00-005-0490

SiO2

Silicon Oxide

00-010-0353

K AlSi3O8

Potassium Aluminum
Silicate

00-005-0586

CaCO3

Calcium Carbonate

Rys.

5.2-5.4

obrazują

zmiany

masy

tufu

w

funkcji

System
krystalograficzny
Hexagonal
a = 4.913
b = 5.405
Monoclinic
a = 8.617
b = 13.03
c = 7.176
Rhombohedral
a = 4.989
c = 17.062

czasu

nagrzewania.

W miarę wzrostu temperatury następuje ubytek masy tufu, co związane jest głównie
z odparowaniem wilgoci. Potwierdzają to analizy wydzielających się produktów gazowych
przedstawione na rys. 5.2. W temperaturze około 780 oC pojawia się również ubytek masy
związany z rozpadem występującego w tufie spoiwa węglanowego (efekt gazowy m/z 44 rys.
5.3.). Całkowity ubytek masy tufu filipowickiego wynosi 7,6 %.
Woda wydzielana jest z próbki w zakresie temperatur od 30 oC do około 600 oC.
Obserwowane są dwa maksima wydzielania wody w temperaturze około 180

o

C

o

i temperaturze około 460 C. W pierwszym etapie dochodzi do dehydratacji tufu czyli
usunięcia wody zaadsorbowanej, ewentualnie międzypakietowej, natomiast w późniejszym
etapie mamy do czynienia z dehydroksylacją. W temperaturze około 740 oC dochodzi do
dysocjacji termicznej kalcytu. W wyniku reakcji rozpadu związków CaCO3 zawartych w tufie
obserwowana jest emisja CO2 i C. Ustabilizowanie się masy tufu następuje w temperaturach
powyżej 740 oC. W temperaturach powyżej 850 oC tuf jest stabilny i nie zachodzą w nim
przemiany fazowe aż do temperatury topnienia.
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Rys. 5.2. Przebieg krzywych TG i DTG tufu filipowickiego wraz z zaznaczonymi istotnymi
punktami.

Rys. 5.3. Przebieg krzywej TG wraz z efektami gazowych produktów wydzielających się z tufu
filipowickiego w trakcie nagrzewania (m/z 18, m/z 17 – H2O, m/z 44 –C).
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Rys. 5.4. Przebieg krzywych TG i DSC w trakcie wygrzewania tufu filipowickiego.
Po procesie wyżarzania tufu wulkanicznego przeprowadzono rozdział na poszczególne
frakcje/przedziały wielkości cząstek przy wykorzystaniu przesiewacza laboratoryjnego. Do
dalszych badań wydzielono frakcję o średniej wielkości cząstek <40 µm. Rozkład wielkości
cząstek

tufu

we

frakcji

poniżej

40

µm

przedstawiono

na

rys.

5.5.

W tabeli 5.2 przedstawiono analizę sitową rozkładu wielkości cząstek tufu.

Rys. 5.5. Rozkład wielkości cząstek tufu we frakcji o średniej wielkości cząstek poniżej 40 µm.
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Tabela 5.2. Analiza sitowa rozkładu wielkości cząstek tufu wulkanicznego dla frakcji <40 µm.
Klasa
Udział frakcji w klasie
Suma udziałów frakcji w
ziarnowa

ziarnowej, %

µm
0-10
10-15
15-20
20-25
25-30
30-35
35-40

klasach ziarnowych,
%

13,7
1,6
1,9
9,8
17,1
51,1
4,8

13,7
15,3
17,2
27,0
44,1
95,2
100

Na rys. 5.6 przedstawiono morfologię proszku tufu po rozdrobnieniu i zmieleniu go do
wielkości poniżej 40 µm. Widoczne jest tworzenie się aglomeratów z czastek tufu. Z tego też
względu mieszanie proszków powinno być przeprowadzane przez długi czas, aby
doprowadzić do rozbicia aglomeratów tufu i uzyskania jednorodnej mieszanki.

Rys. 5.6. Morfologia cząstek tufu użytego do badań.
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W celu określenia przydatności tufu jako zbrojenia kompozytów wytwarzanych
w temperaturach powyżej 900 oC przeprowadzono badania składu fazowego po prażeniu tufu
w temperaturze 1100 oC. Dyfraktogram tufu filipowickiego po obróbce w temperaturze
1100 oC przedstawiono na rys. 5.7. Prażenie przeprowadzono w laboratoryjnym piecu
sylitowym w atmosferze powietrza. Czas wygrzewania wynosił 4 godziny. Po obróbce
zastosowano chłodzenie wraz z piecem. Do badań XRD tuf został zmielony po prażeniu
i sprasowany w specjalnym uchwycie mocowanym w goniometrze.

Rys. 5.7. Dyfraktogram tufu filipowickiego po obróbce cieplnej w 1100 oC.
Jak wykazały analizy dyfraktogramu tufu filipowickiego po wygrzewaniu w temperaturze
1100 oC nie zachodzi w jego strukturze tworzenie nowych faz. Na podstawie badania XRD
w materiale zidentyfikowano główne fazy takie jak: K(AlSi3O8)-sanidyn oraz SiO2. Są to fazy
wsytępujące w tufie naturalnym, nieobrobionym cieplnie. Nie stwierdzono natomiast
występowania węglanu CaCO3, gdyż ulega on rozpadowi w temperaturze około 800 oC.
Wyniki te świadczą o dużej stabilności tufu wulkanicznego w temperaturach do 1100 oC.
Stwierdzono,

że

tuf

filipowicki

może

w temperaturach spiekania nawet powyżej 900 oC.

być

z

powodzeniem

stosowany
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5.2. Elektrolityczny proszek miedzi
Do badań wykorzystano elektrolityczny proszek miedzi wyprodukowany przez
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe EUROMET z Trzebini. Parametry proszku podano
poniżej w tabelach 5.3-5.5 według analizy przeprowadzonej przez producenta proszku.
Proszek wyprodukowany został metodą osadzania elektrolitycznego. Elektrolityczne proszki
miedzi posiadają unikalny, dendrytyczny kształt cząstek, zapewniający wysoką wytrzymałość
wyprasek przed spiekaniem. Morfologię cząstek proszku miedzi użytego do badań
przedstawiono na rys. 5.8.

Rys. 5.8. Zdjęcia (SEM) elektrolitycznego proszku miedzi użytego do badań.
Na przedstawionych zdjęciach SEM widoczny jest dendrytyczny kształt cząstek
proszku charakterystyczny dla proszków otrzymywanych elektrolitycznie. Zaletą tego typu
proszku jest między innymi bardzo rozwinięta powierzchnia właściwa dzięki której możliwe
jest uzyskanie lepszej homogenizacji proszków miedzi i tufu w procesie mieszania. Zaletą jest
również to, że wytwarzanie proszków miedzi metodą elektrolitycznego osadzania pozwala
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uzyskiwać proszki o wysokim stopniu czystości oraz bardzo dobrych właściwościach jeżeli
chodzi o przewodnictwo elektryczne [Djokić 2012].
Zawartość tlenu w proszku miedzi wynosiła około 0,16 % masowych (Tabela 5.3). Wielkość
cząstek proszku użytego do badań wynosiła poniżej 40 µm (Tabela 5.4). W tabeli 5.5
przedstawiono właściwości fizyczne i technologiczne proszku miedzi.
Tabela 5.3. Skład chemiczny proszku miedzi ECu1 (dane producenta).
Składnik
% masowe

Cu

Pb

Fe

SO4-2

O2

H2O

Cz.n.

99,71 0,027 0,002 0,0029 0,16 0,026 0,019

Tabela 5.4. Analiza sitowa rozkładu wielkości cząstek proszku miedzi (dane producenta).
Udział frakcji
Suma udziałów frakcji
Klasa ziarnowa,
w klasie ziarnowej, w klasach ziarnowych,
µm
%
%
0-10
10,0
10,0
10-15
25,0
35,0
15-20
35,0
70,0
20-25
24,3
94,5
25-30
2,5
97,0
30-35
2,0
99,0
35-40
1,0
100,0
Tabela 5.5. Właściwości fizyczne i technologiczne proszku miedzi (dane producenta).
Gęstość
Zakres wielkości
Gęstość
nasypowa z
Sypkość, Powierzchnia właściwa
cząstek proszku,
nasypowa,
usadem,
s
Sg (wg Fishera) cm2/g
µm
g/cm3
g/cm3
<40
Nie sypie
1,60
2,08
1702
się
Dyfraktogram miedzi użytej do badań przedstawiono na rys. 5.9. Nie stwierdzono
występowania tlenku miedzi Cu2O. Rys. 5.9 przedstawia wzorcowy dyfraktogram tego
tlenku. W badanym materiale nie zidentyfikowano pików pochodzących od tej fazy.
Świadczy to o dużej czystości proszku miedzi zastosowanego do badań.
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Rys. 5.9. Dyfraktogram miedzi elektrolitycznej użytej do badań.

6.

Opracowanie technologii wytwarzania kompozytów na
osnowie miedzi z dodatkiem tufu wulkanicznego.
W rozdziale tym opisano wyniki badań wstępnych mających na celu ustalenie

parametrów/technologii wytwarzania kompozytów o osnowie miedzi z dodatkiem tufu
filipowickiego. Już na wstępie zauważono, że procesy prasowania i spiekania mieszanek
proszków miedzi i tufu przebiegają nieco odmiennie w stosunku do proszku czystej miedzi
czy jej stopów. Z tego też względu zrezygnowano z wykorzystania znanych dla miedzi
warunków prasowania i spiekania i postanowiono wyznaczyć je dla kompozytów miedzi
z tufem. Na podstawie wstępnych badań prezentowanych w niniejszym rozdziale ustalono
parametry takie jak: sposób mieszania proszków, ciśnienie prasowania, atmosfera spiekania.

6.1. Dobór techniki homogenizacji proszków
Pierwszym

krokiem

w

opracowaniu

parametrów

technologii

wytwarzania

kompozytów miedzi z tufem wulkanicznym było ustalenie sposobu homogenizacji proszków
miedzi i tufu. W pierwszym etapie mieszanki proszkowe przygotowane zostały w wyniku
mieszania w mieszalniku obrotowym typu Turbula w czasie 96 h (czas dobrano
eksperymentalnie). Homogenizację miedzi z tufem przeprowadzono przy wykorzystaniu kul
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stalowych przy stosunku wagowym mielników do proszku wynoszącym 0,58. W każdym
pojemniku z mieszanką proszków umieszczono 3 kulki stalowe o średnicy 20 mm oraz 30
kulek stalowych o średnicy 8 mm. Łączna masa kulek w każdym pojemniku była równa 145,1
g. Objętość pojemników wynosiła 1 dm3. Masa mieszanki proszków w każdym przypadku
wynosiła około 250 g. Zastosowanie mieszania w Turbuli z wykorzystaniem kul stalowych
pozwoliło na rozdrobnienie ceramicznych cząstek tufu do wielkości poniżej 1 µm. Oprócz
tego w czasie mieszania dochodziło do mechanicznego połączenia twardych cząstek
ceramicznych z plastycznymi cząstkami miedzi.

Rys. 6.1. Morfologia mieszanek proszku miedzi i 15% obj. tufu wulkanicznego.

Rys. 6.2. Morfologia mieszanek proszku miedzi i 30% obj. tufu wulkanicznego.
Na rys. 6.1 i 6.2 zaprezentowano morfologię cząstek proszków miedzi i tufu po mieszaniu
w Turbuli. Uzyskano bardzo dobre połączenie cząstek tufu i miedzi. Mieszanki były
jednorodne a cząstki tufu uległy znacznemu rozdrobnieniu. Zaobserwowano, że proszek tufu
bardzo dokładnie pokrył powierzchnię cząstek miedzi, ceramiczne drobne cząstki powbijały
się w plastyczną powierzchnię proszku miedzi.
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Cu

K

Si
Al
Rys. 6.3. Mapy rozmieszczenia pierwiastków (Cu, K, Si, Al) w mikroobszarze w mieszance
proszku miedzi i 15% obj. tufu wulkanicznego.
Powyżej na rys. 6.3 przedstawiono rozkład pierwiastków występujących w tufie na
powierzchni cząstki miedzi po procesie mieszania w Turbuli. Cząstki tufu rozmieszczone są
równomiernie na całej powierzchni proszku metalu.
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Mieszanki proszków miedzi i tufu po homogenizacji w
(prasowaniu) pod ciśnieniem 200 MPa.

Turbuli poddano zagęszczaniu

Po procesie mieszania i prasowania proszków,

przeprowadzono proces spiekania w temperaturze 900 oC w czasie 1 godziny w atmosferze
azotu. Próby te zakończyły się niepowodzeniem ze względu na szczelne pokrycie cząstkami
ceramicznymi proszku miedzi. Próbki nie uległy spieczeniu gdyż ceramika (tuf wulkaniczny)
izolowała powierzchnię metalu. Na rys. 6.4 przedstawiono fotografie przełomów spiekanych
kompozytów miedzi z 15 i 30 % dodatkiem tufu wulkanicznego. Na zdjęciach widoczny jest
brak połączenia cząstek osnowy. Ze względu na pokrycie cząstek miedzi ceramiką (tlenkami
obecnymi w tufie) proces spiekania nie przebiegł prawidłowo. Dyskwalifikuje to technologię
mieszania proszków w opisany wcześniej sposób. Proces mieszania proszków powinien być
znacznie krótszy i prowadzony bez użycia mielników.

a)

b)

c)
d)
Rys. 6.4. Przełomy kompozytów miedzi z tufem dla mieszania w Turbuli: a,c) Cu15T; b,d)
Cu30T.
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W kolejnym etapie badań wykonano spieki mieszanek homogenizowanych bez użycia
mieszalnika. W tym przypadku cząstki tufu wulkanicznego nie uległy tak znacznemu
rozdrobnieniu. Uzyskano równomierny rozkład czastek tufu z proszkiem miedzi.
Powierzchnia proszku metalicznego nie została pokryta warstwą rozdrobnionego tufu. Proces
spiekania w atmosferze azotu zakończył się powodzeniem. Na rys.

6.5 przedstawiono

fotografie przełomów spieków, dla których mieszanie proszków przeprowadzono bez użycia
mieszalnika i mielników. W tym przypadku widoczny jest przełom ciągliwy z wyraźnymi
ziarnami tufu wulkanicznego.

a)
b)
Rys. 6.5. Przełomy kompozytów miedzi z tufem dla mieszania bez użycia Turbuli: a) Cu15T;
b) Cu30T.

6.2. Dobór parametrów prasowania proszków
Aby

określić

optymalne

warunki

prasowania

mieszanek

miedzi

z

tufem

wulkanicznym, wyznaczono tak zwaną krzywą prasowalności dla tego rodzaju kompozytów.
Badania przeprowadzono na mieszance Cu5T, jednak założono na wstępie, że ciśnienie
prasowania należy dobrać w ten sposób, aby było ono jednakowe dla mieszanek miedzi
zawierających również 15% i 30% tufu.
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Rys. 6.6. Zależność gęstości po prasowaniu i spiekaniu od ciśnienia prasowania kompozytów
Cu5T.
Rysunek 6.6 przedstawia zależność gęstości kompozytu Cu5T od ciśnienia
prasowania. Zależność tę wyznaczono dla wyprasek (linia czerwona) oraz spieków (linia
czarna). W przypadku procesu prasowania gęstość wyprasek wzrasta wraz ze wzrostem
ciśnienia prasowania. Jest to znane zjawisko, gdyż zagęszczenie materiału zależy od ciśnienia
prasowania. W przypadku spiekania gęstość materiału obniża się wraz ze wzrostem ciśnienia
prasowania. Jest to związane z porowatością, która zwiększa się w miarę wzrostu ciśnienia
prasowania. Największą wartość gęstości po spiekaniu uzyskano dla kompozytu prasowanego
pod ciśnieniem 150 MPa. Wyniki te znajdują potwierdzenie w analizie zmian wymiarowych,
które występują w spiekach w zależności od ciśnienia prasowania. Zależności te
przedstawiono na rys. 6.7.

58

WPŁYW CZĄSTEK TUFU NA WŁAŚCIWOŚCI SPIEKANEGO KOMPOZYTU O OSNOWIE
MIEDZI NA ELEKTRODY DO ZGRZEWANIA OPOROWEGO

Rys. 6.7. Wpływ ciśnienia prasowania na zmiany wymiarowe kompozytów miedzi Cu5T.
W miarę wzrostu ciśnienia prasowania zmniejsza się skurcz materiału, zarówno skurcz
osiowy (wysokość) jak i skurcz promieniowy (średnica). Przy ciśnieniu prasowania powyżej
350 MPa zanika skurcz osiowy a zaczyna pojawiać się pęcznienie próbek. Przy ciśnieniu
prasowania około 500 MPa zanika również skurcz promieniowy. Zanik skurczu oraz
pojawienie się rozszerzalności (ekspansji) próbek związane jest z porowatością, która jest
wynikiem powstawania pary wodnej oraz „uwięzionego” powietrza w porach. Tego typu
zjawiska występujące podczas spiekania wyrobów z proszków metali są efektem źle
dobranego ciśnienia prasowania. Ze względu na zbyt wysokie ciśnienie, powietrze uwięzione
w porach nie może być ewakuowane podczas spiekania [Wójcik-Grzybek 2005]. Dodatkowo
powstawanie pęcherzyków i puchnięcie próbki jest spowodowane również poprzez dyfuzję
wodoru do materiału i tworzenie się pary wodnej, która ma mniejszą rozpuszczalność niż
wodór [Bukat 1974]. Tuf wulkaniczny dodawany do miedzianej osnowy ogranicza te
niekorzystne zjawiska zwłaszcza jeżeli wprowadzono go powyżej 15% objętościowych. Na
rys. 6.8 przedstawiono wygląd powierzchni próbek z czystej miedzi oraz kompozytów z 15%
i 30% dodatkiem tufu wytworzonych przy różnych ciśnieniach prasowania. Widoczny jest
brak pęcherzyków i nierówności na powierzchni próbek z dodatkiem tufu.
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Rys. 6.8. Wygląd powierzchni próbek spiekanej miedzi oraz kompozytów miedzi z tufem wytworzonych przy różnych ciśnieniach prasowania w
atmosferze azotu.

Aby wyeliminować negatywne skutki pęcznienia próbek, zredukować porowatość oraz
zwiększyć twardość kompozytów, przeprowadzono badania zależności twardości spiekanych
kompozytów z tufem po dogęszczaniu 600 MPa od ciśnienia prasowania. Wyniki tych badań
przedstawiono na rys.

6.9.

W miarę wzrostu ciśnienia prasowania twardość takich

kompozytów maleje. Jest to spowodowane tym, iż dla próbek wytworzonych przy małych
ciśnieniach prasowania w trakcie dogęszczania osiągnięto większy stopień odkształcenia
i wzrost gestości dyslokacji.

Rys. 6.9. Wpływ ciśnienia prasowania na twardość HRB po dogęszczaniu w 600 MPa
kompozytu Cu5T.
Na podstawie przeprowadzonych badań oraz danych dostępnych w literaturze
zdecydowano się na prasowanie kompozytów miedzi z tufem wulkanicznym przy ciśnieniu
200 MPa. Najwyższy stopień zagęszczenia kompozytu Cu5T uzyskano przy ciśnieniu
prasowania równym 150 MPa. Jednak w przypadku mieszanek zawierających 15%
i 30% tufu prasowanie ich przy ciśnieniu niższym niż 200 MPa powodowało rozsypywanie
się wyprasek. Z tego też względu zdecydowano się ustalić ciśnienie prasowania mieszanek
proszków miedzi i tufu na 200 MPa. Pozwoli to na wyeliminowanie pojawiających się
pęcherzy na powierzchni próbek (redukcję porowatości) a co za tym idzie osiągnięcie
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odpowiedniej gęstości oraz przyczyni się do uzyskiwania odpowiednich twardości po
procesie dogęszczania próbek.

6.3. Dobór atmosfery spiekania
W procesie wytwarzania kompozytów technologią metalurgii proszków bardzo
ważnym oprócz parametrów prasowania jest także sam sposób przygotowania mieszanek
proszków. Mowa tutaj o sposobie ich mieszania, homogenizacji a także o czystości
chemicznej proszków. Na rys.

6.10 przedstawiono morfologię cząstek proszku miedzi

wolnego od powierzchniowych zanieczyszczeń tlenkowych. Proszek ten przechowywany
i przewożony był w pojemnikach zamkniętych hermetycznie i nie był narażony na działanie
atmosfery utleniającej. Na powierzchni proszku nawet przy dużych powiększeniach rzędu 10
tys. razy wizualnie nie stwierdzono występowania tlenku miedzi. Przeprowadzone analizy
z wykorzystaniem mikroanalizy rentgenowskiej EDS wykazały zawartość tlenu na
powierzchni proszków w granicach od 0,0 do 0,18 % masowych.

Rys. 6.10. Morfologia cząstek proszku miedzi niepokrytego tlenkami.
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Rysunek 6.11 przedstawia morfologię cząstek proszku miedzi, który przechowywany
był na powietrzu w temperaturze otoczenia przez 30 dni. Na jego powierzchni widoczne są
drobne cząsteczki obcej fazy. Analiza EDS wykazała, że jest to tlenek miedzi. Zawartość
tlenu na powierzchni cząstek proszku wahała się w tym przypadku od 1,3 do 4,8% masowych.

Rys. 6.11. Morfologia cząstek proszku miedzi pokrytego tlenkami.

Tlenki miedzi występujące na powierzchni cząstek proszku uniemożliwiają przebieg
procesów dyfuzyjnych towarzyszących spiekaniu. Tlen jest drugim obok węgla pierwiastkiem
mającym istotny wpływ na właściwości spieku [Kazior 1994]. Aby zapewnić prawidłowy
przebieg spiekania należy przeprowadzić obróbkę materiału umożliwiającą pozbycie się filmu
tlenkowego z powierzchni cząstek lub też przeprowadzać proces spiekania w atmosferach
redukujących tlenki [Corbin 2014, Neikov 2009]. Charakter i intensywność reakcji
chemicznych (utlenianie i redukcja) zachodzących pomiędzy osnową materiału a atmosferą
spiekania decyduje o końcowej zawartości tlenu w spieku. Po redukcji tlenków z powierzchni
cząstek proszku w początkowym stadium spiekania w wyniku zachodzących procesów
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dyfuzyjnych cząstki łączą się ze sobą. W czasie trwania procesu

spiekania następuje

stopniowy wzrost ilości połączeń [Kazior 1994]. Ze względu na wagę tego problemu zbadano
wpływ zanieczyszczenia proszku miedzi tlenem na jakość otrzymanych spieków.

a)

b)

c)

d)

e)
f)
Rys. 6.12. Przełomy miedzi spiekanej w wodorze (a,c,e) oraz spiekanej w azocie (b,d,f).
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Na rys. 6.12 przedstawiono porównanie morfologii przełomów spieków miedzi po
procesie spiekania w atmosferze azotu oraz wodoru. Do badania zastosowano proszek miedzi
pokryty tlenkami. Po procesie spiekania w atmosferze azotu bardzo wyraźnie widoczne są
tlenki występujące w osnowie. Ich udział jest również bardzo duży. Występowania tlenków
nie stwierdzono po procesie spiekania w atmosferze wodoru. W tym przypadku zaszła reakcja
redukcji powłoki tlenkowej z powierzchni cząstek miedzi. Charakterystyczne dla spiekania
miedzi w atmosferze wodoru są znaczne pory występujące w materiale na skutek tworzenia
się pary wodnej wytwarzającej się w wyniku reakcji redukcji tlenu. Jest to związane z tak
zwaną chorobą wodorową miedzi objawiającą się dyfuzją atomów wodoru wgłąb sieci
krystalicznej miedzi. W wyniku reakcji wodoru z tlenem wydziela się para wodna.
Na podstawie przeprowadzonych badań własnych, przeglądu literatury oraz zgodnie z
planem badawczym, dalsze badania postanowiono przeprowadzać zarówno w atmosferze
wodoru jak i atmosferze azotu. W przypadku zastosowania proszku miedzi o dużej czystości
zalecane jest stosowanie atmosfery azotu. Wodór ze względu na chorobę wodorową miedzi
nie powinien być stosowany. Atmosfera wodoru jest jednak silnie redukująca w przypadku
zanieczyszczenia powierzchni proszku miedzi filmem tlenkowym.
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6.4. Określenie parametrów wytwarzania
Aby ustalić optymalne parametry technologii wytwarzania spiekanych kompozytów
miedzi z tufem otrzymane wyniki badań własnych porównano z wynikami dostepnymi
w literaturze. Poniżej

(tabela 6.1 i 6.2) przedstawiono typowe temperatury spiekania i

ciśnienia prasowania stosowane dla miedzi i jej stopów.

Tabela 6.1. Typowe stosowane ciśnienia prasowania proszków czystej miedzi i jej stopów
[Klar 1984].
Element/materiał
Ciśnienie prasowania [MPa]
Czysta miedź
206-248
Szczotki miedziano-grafitowe
345-414
Łożyska z brązu
193-275
Elementy z mosiądzu
414-689
Tabela 6.2. Zalecane temperatury spiekania i czasy spiekania miedzi i jej stopów [Davis
2001].
Materiał Temperatura [oC] Czas, [min]
Brązy
760-870
10-20
Miedź
840-900
12-45
Mosiądze
840-900
10-45

W

wyniku

przeprowadzonych

wstępnych

badań,

których

część

została

zaprezentowana powyżej oraz przeglądu literatury, ustalono następujące parametry procesu
wytwarzania kompozytów miedzi z tufem wulkanicznym:
• obróbka tufu w temperaturze 850 oC;
• rozdrobnienie tufu do średniej wielkości cząstek poniżej 40 µm;
• zastosowanie nieutlenionego proszku miedzi lub jego obróbka w celu usunięcia
warstwy tlenków;
• proces

mieszania

półautomatyczny

lub

z

zastosowaniem

mieszalników

niskoenergetycznych bez wprowadzania mielników;
• ciśnienie prasowania mieszanek proszków 200 MPa;
• izotermiczne spiekanie w temperaturze 900 oC w atmosferze azotu w czasie 1h;
• w zależności od zastosowań wyrobu możliwe dodatkowe dogęszczanie spieków pod
ciśnieniem 600 MPa lub 1200 MPa.
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Schemat

wybranych

parametrów

wytwarzania

kompozytów

miedzi

z

tufem

wulkanicznym przedstawiono na rys. 6.13.

Rys. 6.13. Schemat parametrów wytwarzania kompozytów miedzi z tufem wulkanicznym
opracowany na podstawie badań wstępnych.
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7.

Wyniki badań kompozytów miedzi z tufem wulkanicznym
W rozdziale tym przedstawiono wyniki badań właściwości spiekanych kompozytów

miedzi z tufem wulkanicznym. Rozdział podzielono na 5 podrozdziałów. W każdym z nich
przedstawiono wyniki badań wraz z ich analizą.

7.1. Badania dylatometryczne procesu spiekania kompozytów
miedzi z tufem
Poniżej przedstawiono wyniki badań dylatometrycznych i termograwimetrycznych
próbek czystej miedzi Cu oraz kompozytów miedzi z tufem Cu5T, Cu15T i Cu30T.

Rys. 7.1. Krzywe dylatometryczne względnej zmiany długości dL/Lo podczas spiekania
kompozytów miedzi zawierających tuf wulkaniczny.
Na przedstawionych krzywych dylatometrycznych (Rys. 7.1-7.3) obserwujemy
charakterystyczne przebiegi zmian wymiarowych. W początkowym etapie następuje
nieznaczny wzrost wymiarów próbek związany z rozszerzalnością cieplną. W pewnym
momencie (punkty przegięcia na krzywych dylatometrycznych) rozszerzanie zostaje
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zahamowane, a rozpoczyna się skurcz związany ze spiekaniem. Następuje zagęszczanie
materiału w wyniku którego zmieniają się wymiary liniowe. Znaczący wpływ ma tu również
atmosfera spiekania, która umożliwia redukcję tlenków (wodór), co ułatwia procesy
dyfuzyjne. W miarę zwiększania zawartości tufu w kompozycie obserwujemy przesunięcie
tzw. temperatury początku spiekania w stronę wyższych temperatur. Wartości temperatury
początku spiekania przedstawiono w tabeli 7.2.

Różnice w skurczach dla tego samego materiału po spiekaniu w różnych atmosferach
są wynikiem zróżnicowanych możliwości redukcji powłoki tlenkowej na cząstkach proszku
przez poszczególne atmosfery [Kazior 1994].

Rys. 7.2. Krzywe dylatometryczne względnej zmiany długości dL/Lo podczas spiekania
kompozytów miedzi zawierających tuf wulkaniczny w atmosferze azotu.
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Rys. 7.3. Krzywe dylatometryczne względnej zmiany długości dL/Lo podczas spiekania
kompozytów miedzi zawierających tuf wulkaniczny w atmosferze wodoru.
W tabeli 6.1 przedstawiono wartości skurczu dL/Lo (%) dla spiekania kompozytów z
tufem w atmosferze azotu i wodoru. Krzywe dylatometryczne dla spiekania w azocie
przedstawiono na rys. 7.2 natomiast krzywe dla spiekania w wodorze przedstawiono na rys.
7.3. Największymi wartościami skurczu spiekania charakteryzuje się czysta miedź bez
dodatku tufu wulkanicznego, spiekana w atmosferze wodoru. W miarę zwiększania udziału
objętościowego tufu zmniejsza się skurcz podczas spiekania w wodorze i azocie. Wszystkie
próbki spiekane w wodorze charakteryzują się większym skurczem w czasie spiekania niż
w przypadku atmosfery azotu. Związane jest to z redukcją tlenków z powierzchni czastek.
Dzięki redukcji tlenków zwiększa się zagęszczenie na skutek spiekania.

Tabela 7.1. Wartości skurczu dL/Lo (%) dla spiekania kompozytów z tufem w atmosferze
azotu i wodoru.
Wartości skurczu dL/Lo (%)
Materiał
Azot
Wodór
Cu

-10,52

-11,19

Cu5T

-7,98

-10,30

Cu15T

-5,69

-8,44

Cu30T

-4,44

-4,84
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Tabela 7.2. Wartości temperatur początku spiekania [oC] zarejestrowanych na krzywych
dylatometrycznych podczas spiekania kompozytów z tufem.
Temperatura początku spiekania [oC]
Materiał
Azot
Wodór

Na rys.

Cu

488,9

414,0

Cu5T

534,2

531,7

Cu15T

554,0

598,8

Cu30T

607,0

738,6

7.4 przedstawiono wyniki badań termograwimetrycznych mieszanek

proszków miedzi i tufu wulkanicznego. Widoczne są odmienne charakterystyki dla każdego
rodzaju proszku. Na wykresach obserwujemy zarówno ubytki jak i przyrosty masy próbek.
Ubytki związane są z odparowaniem wilgoci lub wydzielaniem innych produktów gazowych,
natomiast zjawisko przyrostu masy przypisuje się reakcjom takim jak utlenianie, adsorpcja
gazów itp. Dokładne wyjaśnienie tych zjawisk wymaga przeprowadzenia dalszych
szczegółowych badań.

Rys. 7.4. Zmiany masy mieszanek proszków miedzi i tufu pod wpływem temperatury.
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Analiza zarejestrowanych krzywych dylatometrycznych przedstawionych powyżej
pozwala stwierdzić, że spiekaniu badanych materiałów nie towarzyszą przemiany fazowe.
Występuje jedynie skurcz spiekalniczy charakterystyczny dla tej technologii wytwarzania.
Ilość wprowadzonego do osnowy tufu wpływa na zmiany wymiarowe w zakresie
nagrzewania do temperatury izotermicznego spiekania.

7.2. Badania twardości, gęstości, porowatości i udarności
spiekanych kompozytów
W tabeli 7.3 przedstawiono zakresy wartości mikrotwardości osnowy, cząstek tufu
i obszarów w pobliżu cząstek tufu w badanych kompozytach po dogęszczaniu. Cząstki tufu
charakteryzują się bardzo dużą twardością. Szeroki zakres wartości twardości tufu
spowodowany jest występowaniem cząstek o bardzo zróżnicowanym składzie chemicznym.
Wprowadzone cząstki tufu nie są jednorodne pod względem składu fazowego.
We wprowadzanym proszku tufu występują zarówno złożone glinokrzemiany o różnym
składzie chemicznym jak również pojedyncze cząstki SiO2. Na wyniki twardości tufu wpływ
ma również jego znaczna porowatość.

Tabela 7.3. Zakresy wartości mikrotwardości µHV0,05 osnowy, cząstek tufu i obszarów w
pobliżu cząstek tufu w badanych kompozytach
Osnowa
Cząstki tufu
Obszar w pobliżu cząstek tufu.
mikrotwardość
70-80
560-1250
120-300
µHV0,05
Przeprowadzone badania wykazały nawet czterokrotny wzrost twardości w obszarach
obok cząstek tufu. Jest to związane ze wzrostem gęstości dyslokacji w obszarach obok
cząstek ceramicznych (w bezpośrednim sąsiedztwie). Poza badaniami mikrotwardości
przeprowadzono również szereg innych nie prezentowanych w niniejszej pracy badań
twardości. W ich wyniku stwierdzono, że twardość samego kompozytu (nie dogęszczanego)
nie różni się zasadniczo od twardości osnowy bez cząstek, gdyż niewielka ilość cząstek
ceramicznych powoduje, że w czasie badań twardości wgłębnik pomiarowy “wciska” cząstki
w głąb miękkiej osnowy.
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Rozkład mikrotwardości w kompozytach z tufem przedstawiono na rys.
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7.5.

Mikrotwardość cząstek tufu wynosiła nawet powyżej 1200 HV. Ze względu na to, iż tuf jest
twardą i kruchą ceramiką przy badanich twardości w cząstkach tufu pojawiały się wewnętrze
pęknięcia, które zobrazowano na rys. 7.6.

Rys. 7.5. Wartości mikrotwardości µHV0,05 dla osnowy, cząstek tufu oraz strefy w pobliżu
cząstek tufu.
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Rys. 7.6. Przykładowy widok obszarów pomiarowych podczas badania mikrotwardości –
widoczne wewnętrzne pęknięcia w cząstce tufu.
Przeprowadzono również badania twardości HRB kompozytów miedzi z różnym
udziałem objętościowym tufu, po procesie dogęszczania próbek w matrycy pod ciśnieniem
1200 MPa. Otrzymane zależności zaprezentowano na rys. 7.7. Wraz ze wzrostem zawartości
tufu widoczny jest wzrost twardości kompozytów. Należy przypuszczać, że związany on jest
z umocnieniem na skutek wzrostu gęstości dyslokacji w pobliżu cząstek ceramicznych.
Najwyższe wartości twardości uzyskano dla materiału zawierającego 30% tufu. Wyniosły one
blisko 65 HRB co jest dużym wzrostem w porównaniu do twardości dla spiekanej miedzi bez
tufu,

której

twardość

wyniosła

blisko

56

HRB.

Spośród

kompozytów

z tufem najmniejsze wartości twardości zaobserwowano dla zawartości tufu równej 15%.
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Rys. 7.7. Zależność twardości kompozytów z tufem po dogęszczaniu w matrycy 1200 MPa od
zawartości tufu.

Gęstość i porowatość
Wyniki pomiarów gęstości względnej spieków o osnowie miedzi w zależności od
ilości wprowadzonego tufu przedstawiono na rys. 7.8. Gęstość względna jest to stosunek
gęstości bezwzględnej badanego materiału do gęstości bezwzględnej materiału wzorcowego.
Materiałem wzorcowym do którego odnoszono gęstości badanych spieków był materiał
o gęstościach teoretycznych, których wartości przedstawiono w tabeli 7.5. Na podstawie
analizy wyników badań można stwierdzić, iż dodatek tufu wpływa na zwiększenie gęstości
względnej spieków w porównaniu do spieku miedzi bez dodatku tufu. Dodatek 5% tufu
powoduje wzrost gęstości względnej spieku z około 87% do 94%. Najwyższą gęstość
względną wynoszącą około 97% zaobserwowano dla spieku miedzi z 15% dodatkiem tufu.
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Rys. 7.8. Wpływ ilości wprowadzanego tufu na gęstość względną kompozytów po procesie
spiekania.
Przeprowadzono również badania wpływu dodatku wulkanicznego tufu na gęstość
kompozytów miedzi po procesach prasowania, spiekania oraz dogęszczania w matrycy przy
ciśnieniu 600 MPa oraz 1200 MPa. Wyniki tych badań przedstawione zostały w tabeli 7.4
oraz na rys. 7.9 i 7.10.

Tabela 7.4. Wartości średnie gęstości kompozytów z tufem po różnych procesach
wytwarzania.
Gęstości [g/cm3]
Rodzaj próbki

Prasowanie
200 MPa

Spiekanie

Cu
Cu+5%
Cu+15%
Cu+30%

6,01 ±0,43
5,82 ±0,49
5,24 ±0,51
4,81 ±0,38

7,75 ±0,40
7,82 ±0,29
7,01 ±0,43
6,22 ±0,34

Dogęszczanie w matrycy
600 MPa

1200 MPa

8,12 ±0,39
7,98 ±0,47
7,30 ±0,57
6,31 ±0,41

8,77 ±0,42
8,41 ±0,31
7,70 ±0,42
6,71 ±0,37
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Rys. 7.9. Gęstość kompozytów miedzi z tufem po procesie prasowania oraz spiekania.

Rys. 7.10. Gęstość spiekanych kompozytów miedzi z tufem po procesie dogęszczania w
matrycy pod ciśnieniem 600 MPa oraz 1200 MPa.
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Spadek wartości gęstości kompozytów z tufem wyrażony w g/cm3 jest efektem
niskiej gęstości samego tufu wynoszącej około 2,45 g/cm3. Biorąc pod uwagę gęstości
teoretyczne wykonanych kompozycji przedstawione w tabeli 7.5 i na rys. 7.11 i wyznaczając
gęstości względne (rysunek 7.8) stwierdzić można, że dodatek tufu wpływa na zwiększenie
gęstości względnej kompozytów poprzez zmniejszenie ich porowatości.
Tabela 7.5. Gęstości teoretyczne spiekanych kompozytów miedzi z tufem.
Zawartość tufu
Gęstość
teoretyczna DT
[g/cm3]
0 % obj. tufu
8,92
5 % obj. tufu
8,59
15 % obj. tufu
7,95
30 % obj. tufu
6,98

Rys. 7.11. Gęstości teoretyczne kompozytów o osnowie miedzi umacnianych tufem
wulkanicznym.

78

WPŁYW CZĄSTEK TUFU NA WŁAŚCIWOŚCI SPIEKANEGO KOMPOZYTU O OSNOWIE
MIEDZI NA ELEKTRODY DO ZGRZEWANIA OPOROWEGO

Rys. 7.12. Porowatość całkowita spiekanych kompozytów miedzi z różnym udziałem
objętościowym tufu wulkanicznego.
Wzrost gęstości względnej kompozytów z dodatkiem tufu w porównaniu do spieku
czystej miedzi jest spowodowany tym, iż tuf wulkaniczny eliminuje pęcznienie próbek na
skutek wydzielania się gazów (pary wodnej) a także tym, iż cząstki tufu wypełniają pory
w spieku. Potwierdzają to wyniki badań porowatości przedstawione na rys. 7.12. Najwyższą
porowatością wynoszącą 13% charakteryzował się spiek czystej miedzi, natomiast najniższą
wartość porowatości zaobserwowano w próbkach z 15% dodatkiem tufu. W tym przypadku
porowatość całkowita wyniosła zaledwie 3,18 %. Dla spieku z 5% dodatkiem tufu wartość
porowatości wynosi 5,89%, natomiast dla spieku miedzi z 30% dodatkiem tufu wartość
porowatości wynosi 4,87%.
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Temperatura mięknięcia
Na rys. 7.13 przedstawiono zależność twardości kompozytów z tufem od temperatury
ich wygrzewania (wyznaczenie tzw. temperatury mięknięcia). Temperatura mięknięcia
(softening temperature) to zgodnie z normą ISO 5182:2008: maksymalna temperatura, która
utrzymując się przez 2 godziny spowoduje spadek twardości materiału o 15%, w porównaniu
do twardości materiału nie poddanego wygrzewaniu.
Dodatek tufu wpływa na twardość kompozytów w podwyższonych temperaturach. Dla
spieku czystej miedzi zaobserwowano bardzo gwałtowny spadek twardości nawet
w temperaturach niższych od 200 oC. Kompozyty z tufem wulkanicznym zachowują swoje
właściwości do temperatur wynoszących nawet 800 oC. Najlepsze właściwości posiadają
kompozyty zawierające 30% obj. tufu. Dodatek jednak nawet 5% tufu pozwala na stosowanie
tego rodzaju materiału w temperaturach dochodzących do 600 oC. Własciwości te są
niezwykle istotne ze względu na ewentualne zastosowania takich kompozytów na elektrody
do zgrzewania oporowego.

Wyznaczone temperatury mięknięcia wynoszą odpowiednio:
•

Cu spiekana – 80 oC

•

Spiekany kompozyt Cu5T – 610 oC

•

Spiekany kompozyt Cu15T – 720 oC

•

Spiekany kompozyt Cu30T – 900 oC
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Rys. 7.13. Zależność twardości HRB od temperatury wygrzewania kompozytów z tufem.

Udarność
Na rys. 7.14 przedstawiono wyniki badania udarności spiekanej miedzi i kompozytów
z dodatkiem tufu. Dodatek ceramiki wulkanicznej znacznie obniża udarność materiału.
Pomimo plastycznej osnowy, cząstki ceramiczne powodują pękanie materiału ze znacznym
udziałem pękania kruchego, co jest bardzo wyraźnie widoczne na zaprezentowanych
w dalszej części pracy przełomach kompozytów. Wartość udarności kompozytu z 5%
dodatkiem tufu wynosi zaledwie 13,6 J/cm2 w porównaniu do 55,9 J/cm2 dla spieku czystej
miedzi. Wartości udarności nie mają jednak dużego znaczenia w tego rodzaju materiałach,
biorąc pod uwagę ich zastosowanie na elektrody do zgrzewania oporowego.
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Rys. 7.14. Wyniki badania udarności spiekanej miedzi i kompozytów z tufem.

7.3. Badania mikrostruktury i morfologii przełomów
Badania mikrostruktury
Obserwacje mikrostrukturalne kompozytów z tufem dla wszystkich trzech
kompozycji (5%, 15% i 30% tufu) przeprowadzone na mikroskopie skaningowym pozwalają
stwierdzić równomierny rozkład cząstek ceramicznych w osnowie. Nie zaobserwowano
pasmowości rozkładu cząstek ani tez ich segregacji. W spieku znajdują się cząstki tufu
o różnych rozmiarach i różnym rozwinięciu powierzchni. Fotografie mikrostruktury
kompozytów przedstawiono na rys. 7.15 - 7.17.
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Rys. 7.15. Mikrostruktura kompozytu miedzi Cu5T .

Na przedstawionych fotografiach cząstki tufu można rozpoznać, jako ciemne
wtrącenia o nieregularnych kształtach. W wyniku badań nie stwierdzono występowania
mikropustek na granicach faz osnowa-zbrojenie. Na fotografiach nie zaobserwowano również
wyraźnie widocznej porowatości. Jest to spowodowane tym, że cząstki tufu zajęły wolne
przestrzenie, co znajduje również potwierdzenie w prezentowanych wcześniej wynikach
badań porowatości otrzymanych kompozytów.
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Rys. 7.16. Mikrostruktura kompozytu miedzi Cu15T.
Wykonane analizy punktowe i liniowe EDS pozwoliły stwierdzić, że cząstki tufu są
bierne chemicznie w stosunku do osnowy. W procesie mieszania jak i spiekania nie dochodzi
do ich przetopienia a składniki tufu nie rozpuszczają sie w osnowie. Wyniki analiz EDS
przedstawiono na rys. 7.18 – 7.21.
Na rys.

7.18 oraz 7.19 przezentowanych poniżej przedstawiono mikrostrukturę

kompozytów miedzi z tufem wraz z punktowymi analizami składu chemicznego. Na rys.
7.18

w punkcie 1 stwierdzono występowanie czystej miedzi, bez zanieczyszczeń

pochodzących od składników tufu. Punkty od 2 do 5 przedstawiają widma charakterystyczne
pierwiastków występujących w tufie filipowickim. Podobnie na rys. 7.19 w punktach od 1 do
4. Na podstawie tych badań potwierdzić możemy bardzo niejednorodny charakter cząstek
wprowadzanego tufu. Punktowe analizy składu chemicznego cząstek tufu wykazują
występowanie odmiennych pierwiastków a także różne zakresy ich koncentracji.
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Rys. 7.17. Mikrostruktura kompozytu miedzi Cu30T.
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Punkt 1

Punkt 2

Punkt 3

Punkt 4

Punkt 5

Rys. 7.18. Analiza składu chemicznego w mikroobszarach dla zaznaczonych na fotografii
punktach.
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Punkt 1

Punkt 2

Punkt 3

Punkt 4

Rys. 7.19. Analiza składu chemicznego w mikroobszarach dla zaznaczonych na fotografii
punktach.
Przeprowadzono także analizy rozkładów liniowych pierwiastków na granicach
osnowy z cząstkami tufu. Przykładowy rozkład liniowy pierwiastków takich jak O, Al, Si, K
i Cu przedstawiony został na rys. 7.20 i 7.21. Stwierdzono stopniowe zmiany koncentracji
pierwiastków występujących w tufie w kierunku do granicy z osnową. Również zmiany
koncentracji miedzi od osnowy wgłąb cząstki tufu

mają łagodny, stopniowy przebieg.

Badania te wykazują, że nie mamy tu do czynienia z dyfuzją składników tufu do osnowy
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miedzianej. Obserwowana jest natomiast stopniowa zmiana koncentracji miedzi od granicy
miedź-tuf wgłąb tufu na głębokość około 3 µm. Dyfuzja miedzi od cząstek tufu jest
prawdopodobnie związana z mikroporowatą strukturą tufu. Wyniki te świadczą o bardzo
dobrej jakości połączenia cząstek tufu z osnową. Niezwykle isotne jest to, że miedź
w osnowie charakteryzuje się wysoką czystością, co będzie miało wpływ na przewodność
elektryczną kompozytu.

Rys. 7.20. Liniowa analiza rozkładu pierwiastków wzdłuż zaznaczonej ścieżki.
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Rys. 7.21. Liniowa analiza rozkładu pierwiastków wzdłuż zaznaczonej ścieżki.
Na rys. 7.22 – 7.24 przedstawiono mapy rozkładu pierwiastków w mikroobszarach dla
kompozytów miedzi z tufem. Widoczny jest równomierny rozkład cząstek tufu w osnowie.
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Rys. 7.22. Mapy rozkładu pierwiastków w mikroobszarach dla kompozytu miedzi Cu15T.
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Rys. 7.23. Mapy rozkładu pierwiastków w mikroobszarach dla kompozytu miedzi Cu30T.
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Rys. 7.24. Złożenie map rozkładu pierwiastków w mikroobszarach dla kompozytu miedzi
Cu30T.

Badania przełomów

Rys. 7.25. Morfologia przełomów spieku miedzi Cu.
Na rys. 7.25 przedstawiono morfologię przełomów spieku czystej miedzi. Przełom ma
charakter plastyczny z wyraźnymi jamkami zlokalizowanymi w pobliżu szyjek.
Obserwowane obszary są typowe dla przełomów materiałów plastycznych, jakim jest między
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innymi miedź. Widoczne na fotografiach pustki są wynikiem występowania porowatości w
materiałach spiekanych. Morfologia przełomów dla kompozytów z tufem została
przedstawiona na rys. 7.26 oraz 7.27.

Rys. 7.26. Morfologia przełomu kompozytu miedzi Cu15T.
Przełom spieku miedzi z 15% dodatkiem tufu (Rys. 7.26) jest przełomem plastycznym.
Widoczne są cząstki tufu pokryte warstwą miedzi. Praktycznie nie obserwuje się pustek
związanych z porowatością, jakie obserwuje się w przypadku spieku czystej miedzi.
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Rys. 7.27. Morfologia przełomu kompozytu miedzi Cu30T.
Na rys. 7.28 przedstawiono morfologię przełomu kompozytu miedzi Cu15T oraz
analizy EDS w 4 punktach. Punkty 1 i 4 przedstawiają widma pierwiastków występujących
w tufie wulkanicznym. Zauważalne jest również występowanie w tych punktach sygnału od
miedzi. Jest to związane z występowaniem na powierzchni cząstek tufu cienkiej warstwy
miedzi,

co

świadczy

o

doskonałym

połączeniu

cząstek

ceramicznych

z osnową. W punktach 2 i 3 obserwujemy ziarna krzemionki (charakterystyczny regularny
kształt). W punkcie 3 i 4 również zauważalna jest zwiększona koncentracja miedzi na
powierzchni cząstki SiO2 i cząstki tufu.
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Punkt 1

Punkt 2

Punkt 3

Punkt 4

Rys. 7.28. Morfologia przełomu oraz punktowa analiza składu chemicznego dla kompozytu
miedzi Cu15T.
Na rys.

7.29 przedstawiono morfologię przełomu oraz analizę EDS kompozytu

miedzi z 30% dodatkiem tufu. W punktach 1 i 3 występują cząstki tufu wulkanicznego (duża
koncentracja krzemu, aluminium i potasu). W punkcie 2 widoczne jest ziarno krzemionki,
która pochodzi z tufu, natomiast w punkcie 4 widzimy osnowę czystej miedzi. W punkcie 4
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nie występują inne pierwiastki, co świadczy o braku rozpuszczalności tufu i braku dyfuzji
jego składników w głąb osnowy.

Punkt 1

Punkt 2

Punkt 3

Punkt 4

Rys. 7.29. Morfologia przełomu oraz punktowa analiza składu chemicznego dla kompozytu
miedzi Cu30T.
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Rys. 7.30. Mapy rozkładu pierwiastków w mikroobszarach dla przełomu kompozytu miedzi
Cu15T.
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Rys. 7.31. Złożenie map rozkładu pierwiastków w mikroobszarach dla przełomu kompozytu
miedzi Cu15T.
Przedstawione powyżej na rys. 7.30 oraz 7.31 mapy rozkładu pierwiastków
w przełomach kompozytów z tufem obrazują rozmieszczenie i udział cząstek ceramicznych
w kompozytach. Na fotografiach wyraźnie widoczne jest równomierne rozmieszczenie tufu.
Wielkości cząstek są różnych rozmiarów. Widoczne są także ziarna krzemionki w osnowie
miedzi.

7.4. Badania przewodności elektrycznej
Wyniki przeprowadzonych badań przewodności elektrycznej przedstawiono na rys.
7.32. Badania przeprowadzono na próbkach niedogęszczanych. Czysty spiek miedzi posiada
przewodność elektryczną około 20% mniejszą niż miedź lita ze względu na występowanie
porów. Dodatek 5% tufu powoduje niewielkie zmniejszenie przewodności w porównaniu do
spieku czystej miedzi, o około 6-7%.
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Rys. 7.32. Wartości przewodności elektrycznej dla wytworzonych kompozytów z tufem w
zależności od ilości wprowadzonego tufu.
Naturalną rzeczą jest, iż wartości przewodności kompozytów maleją wraz ze
wzrostem zawartości cząstek ceramicznych. Zwiększenie ilości wprowadzonego tufu skutkuje
stopniowym zmniejszaniem przewodności elektrycznej. Dla kompozytu zawierającego 15%
tufu wartość przewodności wynosi około 48% IACS, natomiast dla 30% tufu wartość ta spada
do około 28% IACS. Pomimo niskiej przewodności takich kompozytów ich wykorzystanie na
elektrody do zgrzewania oporowego jest również możliwe. Norma ISO 5182 klasyfikuje na
elektrody zgrzewalnicze również materiały o takich parametrach przewodności elektrycznej.
W tabeli 7.6 przedstawiono porównanie właściwości kompozytów miedzi z tufem oraz
stopów dotychczas stosowanych na elektrody do zgrzewania oporowego.

99

WPŁYW CZĄSTEK TUFU NA WŁAŚCIWOŚCI SPIEKANEGO KOMPOZYTU O OSNOWIE
MIEDZI NA ELEKTRODY DO ZGRZEWANIA OPOROWEGO

Tabela 7.6. Właściwości kompozytów miedzi z tufem i ich odpowiedniki wśród stopów
dostępnych na rynku jako materiałów na elektrody.
Przykłady dostępnych na rynku
materiałów na elektrody

Kompozyty z tufem

CuCr1Zr
Cr065, Zr 0,08, Cu reszta
44-50 MS/m, 76-86 %IACS
Temp. mięknięcia 500 oC

Cu + 5% tufu
44 MS/m, 75 %IACS
Temp. mięknięcia 610 oC

CuCo2Be
Co2,2; Be0,55; Ni+Fe<0,5, Cureszta
26-32 MS/m, 45-55 %IACS
Temp. mięknięcia 500 oC

Cu + 15% tufu
27 MS/m, 48 %IACS
Temp. mięknięcia 720 oC

CuBe2
Be2; Cu-reszta
12-13 MS/m, 17-20 %IACS
Temp. mięknięcia 700 oC

Cu + 30% tufu
16 MS/m, 27 %IACS
Temp. mięknięcia 900 oC

7.5.

Badania odporności na ścieranie

Poniżej przedstawiono wyniki badania odporności na ścieranie badanych materiałów.
Wyniki badań metodą Ball-on-disk przedstawiono na rys.

7.33 – 7.34. Oznaczano

współczynniki tarcia, jako stosunku siły tarcia T do siły nacisku F, dla spieku czystej miedzi
oraz kompozytu miedzi i 5% tufu.
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Rys. 7.33. Współczynnik tarcia wyznaczony dla kompozytu miedzi z 5% dodatkiem tufu.

Rys. 7.34. Współczynnik tarcia wyznaczony dla spiekanej czystej miedzi.

Wyniki zaprezentowane na rys. 7.33 – 7.34 świadczą o dużej odporności na ścieranie
kompozytów z tufem w porównaniu do spieków czystej miedzi. W przypadku kompozytu
z 5% dodatkiem tufu, współczynnik tarcia utrzymywał się przez znaczny czas (drogę 300 m)
na bardzo niskim poziomie po czym gwałtownie wzrósł. Jest to związane z tym, że
w początkowym etapie dochodziło do „ślizgania” się kulki po powierzchni cząstek tufu.
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W pewnym momencie doszło do wyrwania cząstki z osnowy i dalszego „rysowania”
powierzchni kompozytu.
W tabeli 7.7 przedstawiono wygląd powierzchni wytarcia po badaniu odporności na
ścieranie przeprowadzonych dodatkowo metodą, której uproszczony schemat przedstawiono
na rys. 7.35. Badanie przeprowadzono w ten sposób, że próbki poddane stałemu obciążeniu
(98,1 N) dotykały obracającej się ze stałą prędkością (180 obr/min)

przeciwpróbki. W

wyniku kontaktu badanej próbki i przeciwpróbki oraz działaniu obciążenia powstały w
badanych próbkach powierzchnie wytarcia. Jako przeciwpróbki zastosowano stop AK11. Na
przedstawionych fotografiach powierzchni próbek widoczny jest zupełnie odmienny charakter
wycierania się powierzchni kompozytów z tufem w porównaniu do spieku czystej miedzi.

Rys. 7.35. Uproszczony schemat badania odporności na ścieranie spiekanych kompozytów.

Charakter zużycia materiałów w takich układach może wskazywać na abrazyjny charakter
zużycia w przypadku spieku czystej miedzi. Aby dokładnie ustalić charakter zużycia
należałoby przeprowadzić dodatkowe badania z zastosowaniem profilografii i technik
mikroskopowych [Wieczorek et al. 2001].
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Tabela 7.7. Wygląd powierzchni wytarcia po badaniach odporności na ścieranie dla spieków
miedzi i kompozytów z tufem.
Cu czysta (niedogęszczana)
Cu czysta po procesie dogęszczania

Cu + 5% tufu po procesie dogęszczania

Cu + 5% tufu (niedogęszczana)

8.

Wstępne badania elektrod zgrzewalniczych

W celu przeprowadzenia prób zgrzewania wykonano ze spieku zawierającego 5% tufu
nasadkowe końcówki elektrod do zgrzewania oporowego. Celem tych badań było
przeprowadzenie

wstępnego

testu

trwałości

oraz

przydatności

takich

elektrod.

W początkowym etapie wykonano jedynie płaskie powierzchnie robocze elektrod o średnicy
wierzchołka 5 mm i grubości około 7 mm, i przymocowano poprzez lutowanie do
standardowych elektrod. Rozwiązanie to przedstawiono na rys. 8.1.
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Rys. 8.1. Płaskie powierzchnie robocze elektrod wykonane z kompozytu miedzi z tufem i
przylutowane do części roboczych standardowych elektrod.
Tak przygotowanymi elektrodami wykonano kilkaset zgrzein punktowych, blach ze
stali niestopowej o grubości 1 mm. Nie stwierdzono żadnych oznak deformacji materiału.
Pomiary średnic części roboczych elektrod nie wykazały zmian wymiarowych.
Kolejnym etapem było wytworzenie nasadkowych końcówek elektrod do zgrzewania
punktowego. Wykonano je poprzez obróbkę skrawaniem, która umożliwiła otrzymanie
żądanego kształtu. Końcówki te przedstawione zostały na rys.

8.2. W tym przypadku

wykonano około 2000 zgrzein punktowych i również nie stwierdzono deformacji części
roboczych elektrod.
Badania trwałości elektrod przeprowadzono zgodnie z normą PN-EN ISO 8166 –
„Zgrzewanie rezystancyjne. Procedura oceny trwałości elektrod do zgrzewania punktowego
przy stałych nastawach maszyny.” Do tego celu przygotowano płyty stalowe o wymiarach
470 x 350 mm, na których wykonywano po 192 zgrzeiny (12 rzędów po 16 zgrzein).
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Rys. 8.2. Nasadkowe końcówki elektrod wykonane z kompozytu miedzi Cu5T oraz trzpienie
elektrod, na których zamontowano końcówki.
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Tabela 8.1. Przykładowe odciski części roboczych elektrod (górnej i dolnej) badane co
kilkadziesiąt zgrzein.
Elektroda górna

Elektroda dolna

Każdorazowo po wykonaniu kilkudziesięciu zgrzein, mierzono średnice elektrod.
W tym celu wykonywano odwzorowania powierzchni elektrod poprzez wykorzystanie kalki
dentystycznej (Tabela 8.1). Nie zauważono zwiększania się średnicy elektrod. Wykonanie
kilkuset zgrzein nie spowodowało odkształcenia się powierzchni roboczej elektrod oraz zmian
wymiarowych ich części roboczych. Wyniki te pozwalają przypuszczać, iż kompozyt miedzi
zawierającej tuf doskonale sprawdzi się w zastosowaniach na elektrody zgrzewalnicze.
Ze względu na to, iż były to wstępne badania wyniki pomiarów średnic nie są prezentowane
w niniejszej pracy. W tabeli 8.1 przedstawiono jedynie przykładowe odwzorowania części
roboczych elektrod. W celu pełnej oceny trwałości elektrod należałoby przeprowadzić testy
na zautomatyzowanych zgrzewarkach przy wykonaniu kilku tysięcy zgrzein punktowych.
Wykonanie prób zgrzewania umożliwiło przeprowadzenie badań metalograficznych
struktury złączy punktowych. Jedną z płyt, na których przeprowadzono wstępną ocenę
trwałości elektrod oraz próbki do badań na odrywanie i ścinanie złączy wykonanych
zakładkowo na blachach ze stali St3 i grubości 1 mm przedstawiono na rys. 8.3.
Mikrostruktury zgrzein punktowych wykonanych przy użyciu elektrod z tufem oraz elektrody
Cu-Cr-Zr przedstawiono na rys. 8.4.
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Rys. 8.3. Płyty stalowe, na których testowano nasadkowe końcówki elektrod z tufem oraz
próbki ze zgrzeinami przeznaczone do badań na odrywanie.
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Zgrzeina wykonana
elektrodami Cu-Cr-Zr (nowe
elektrody – kilka zgrzein)

Zgrzeina wykonana elektrodą
Cu+5% tufu po wykonaniu
100 zgrzein

Zgrzeina wykonana elektrodą
Cu+5% tufu po wykonaniu
1000 zgrzein

Rys. 8.4. Przykładowa mikrostruktura zgrzein punktowych wykonanych przy użyciu elektrod
wykonanych z kompozytów z tufem oraz standardowych elektrod Cu-Cr-Zr (powiększenia
50x).
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Rys. 8.5. Maksymalne siły ścinające zgrzein punktowych wykonanych różnymi elektrodami.
Poprawność zgrzein wykonywanych elektrodami z kompozytów miedzi i tufu
oceniano na podstawie pomiarów średnic zgrzein, ich mikrostruktury (Rysunek 8.4) a także
na podstawie badań wytrzymałości na ścinanie. Wyniki tych ostatnich zaprezentowano na rys.
8.5. Badania przeprowadzono dla czterech kolejnych zgrzein, pomiar przeprowadzono
zgodnie z normą PN-EN ISO 14273. Maksymalne siły ścinające zgrzein wykonanych
elektrodami z tufem (po wykonaniu 1000 zgrzein) są porównywalne z wynikami dla zgrzein
wykonanych nowymi elektrodami CuCrZr.
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9.

Dyskusja wyników

Przeprowadzone i przedstawione w niniejszej pracy badania wykazały, że tuf
wulkaniczny jest atrakcyjnym materiałem zbrojącym dla kompozytów o osnowie miedzi.
Wpływa znacząco na zwiększenie temperatury mięknięcia oraz dodatkowo podnosi
odporność kompozytów na ścieranie przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniej
przewodności spełniającej wymagania normowe dla elektrod do zgrzewania oporowego. Z
kompozytu takiego mogą być z powodzeniem wykonywane elektrody nasadkowe do
zgrzewarek oporowych. Zastosowanie tego materiału skutkować będzie zwiększoną
odpornością na zużywanie się elektrod a proces produkcji ze względu na dostępność tufu i
jego niewielki koszt nie będzie drogi ani skomplikowany. Z powodzeniem można
produkować takie kompozyty przy wykorzystaniu technologii metalurgii proszków.
Przedstawione rozwiązanie polegające na wykorzystaniu tufu wulkanicznego w kompozytach
o osnowie metali zostało objęte ochroną patentową przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej
Polskiej, numer PL 217818 – „Zastosowanie tufu wulkanicznego do umacniania spiekanych
kompozytów na osnowie miedzi, spiekany kompozyt na osnowie miedzi umacniany
cząstkami tufu wulkanicznego oraz sposób wytwarzania spiekanego kompozytu na osnowie
miedzi umacnianego cząstkami tufu wulkanicznego”.
Na rys. 9.1 przedstawiono zbiorcze zestawienie najważniejszych właściwości
kompozytów miedzi z tufem w zależności od udziału objętościowego cząstek tufu.
Porównując spiek czystej miedzi i kompozyt zawierający 5% tufu, widoczna jest bardzo
wyraźna poprawa takich właściwości jak: temperatura mięknięcia, gęstość względna oraz
twardość po dogęszczaniu. Wraz ze wzrostem zawartości tufu obniża się przewodność
kompozytów. Jest to wynikiem zmniejszania się czynnego przekroju kompozytu na skutek
obecności nieprzewodzących cząstek tufu. W przeprowadzonych badaniach nie stwierdzono
dyfuzji składników tufu do miedzi i jej zanieczyszczenia. Czystość a co za tym idzie
przewodność osnowy pozostaje bez zmian. Spadek przewodności jest wynikiem obecności
nieprzewodzącej ceramiki. Wartości przewodności elektrycznej kompozytów miedzi z tufem
odpowiadają stopom miedzi stosowanym na elektrody do zgrzewania oporowego.
Zestawienie porównawcze właściwości kompozytów z tufem i ogólnie dostępnych
materiałów na elektrody przedstawiono w rozdziale 7.4 w tabeli 7.6. Największe wartości
gęstości względnej kompozytów uzyskano dla zawartości tufu 15%. Wartości te są jednak na
podobnym poziomie zarówno dla kompozytów z 5%, 15% jak i 30% tufu i wahają się
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w zakresie 94,1 do 96,8. W porównaniu do spieku czystej miedzi, jest to wzrost gęstości
względnej o około 10%.

Rys. 9.1. Wpływ zawartości tufu na własności kompozytów na osnowie miedzi: temperaturę
mięknięcia, gęstość względną, przewodność elektryczną, twardość po dogęszczaniu w matrycy
przy ciśnieniu 1200 MPa.
Temperatura mięknięcia badanych kompozytów wzrasta wraz ze wzrostem ilości tufu.
Już 5% dodatku tufu powoduje wrost temperatury mięknięcia z 80 oC do ponad 600 oC.
Największą temperaturę mięknięcia posiadają kompozyty zawierające 30% obj. tufu. Mogą
one pracować nawet w temperaturach około 900

o

C. Wraz ze wzrostem udziału

objętościowego tufu wzrasta również twardość kompozytów po procesie dogęszczania w
zamkniętej matrycy. Dla zawartości tufu 15% obserwuje się spadek tej twardości.
Spowodowane to jest mniejszym stopniem odkształcenia kompozytów, co związane jest z
uzyskaniem dla tej kompozycji największej wartości gęstości względnej.
Według definicji umocnienia fazą dyspersyjną i umocnienia cząstkami [Lisica 2009],
kompozyty miedzi z tufem są materiałami pośrednimi pomiędzy kompozytami zbrojonymi
dyspersyjnie a kompozytami zbrojonymi cząstkami. Wielkości czastek tufu wprowadzane do
miedzianej osnowy są rozmiarów zarówno powyżej 1 µm jak również poniżej tej wartości.
Udział objętościowy badanych kompozytów również stanowi szeroki zakres – zarówno
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poniżej 15% jak i powyżej 25%. Z tego względu badanych kompozytów z tufem nie należy
porównywać do określonego rodzaju kompozytów. Mechanizm umocnienia również jest
złożony i mamy do czynienia zarówno z blokowaniem ruchu dyslokacji przez cząstki tufu jak
i z ograniczeniem zdolności osnowy do odkształcania. Jeżeli chodzi o rodzaj zbrojenia, to w
przypadku tufu mamy do czynienia z szeregiem różnych materiałów, frakcji w nim
występujących. W skład tufu filipowickiego wchodzą zarówno minerały krystaliczne jak i
bezpostaciowe. Mamy tutaj również do czynienia zarówno z cząstkami litymi (pełnymi), jak i
porowatymi. Prowadzone dotychczas badania nad kompozytami zbrojonymi cząstkami
dotyczyły głównie zbrojenia ceramiką krystaliczną. Zastosowanie ceramiki pochodzenia
wulkanicznego, o złożonym składzie chemicznym i fazowym, znacznej porowatości oraz z
udziałem ceramiki krystalicznej i bezpostaciowej jest podejściem innowacyjnym. Dokładne
zbadanie wpływu tego typu cząstek na właściwości materiałów wymaga bardzo szerokiego
zakresu badań.
Głównych korzyści wynikających z zastosowania tufu czyli zwiększenia temperatury
mięknięcia – opóźnienia rekrystalizacji, należałoby dopatrywać się w tym, że cząstki tufu
blokują migrację granic ziaren prowadzącą do rozrostu ziaren. Pomimo danych literaturowych
[Humphreys 2004] mówiących o przyspieszeniu rekrystalizacji w przypadku stopów
zawierających cząstki większe niż 1 µm, w przypadku kompozytów z tufem nie stwierdzono
przyspieszenia rekrystalizacji. Spowodowane to jest dużym udziałem objętościowym cząstek
tufu, przez co odległości między cząstkami są na tyle małe, że mogą ustabilizować strukturę.
W wyniku przeprowadzonych badań osiągnięto założony i opisany w rozdziale 3, cel
pracy. Wytworzono kompozyty z tufem wulkanicznym i wykonano nasadkowe końcówki
elektrod z tego materiału. Przeprowadzono wstępne badania zachowania się takich elektrod
w trakcie ich użytkowania. Dokonano również analizy wpływu cząstek tufu na szereg
właściwości kompozytów na osnowie miedzi.
Przeprowadzone badania pozwalają stwierdzić, że przyjęta na wstępie teza pracy jest
prawidłowa.
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10. Wnioski
W wyniku przeprowadzenia szeregu badań własnych oraz analizy dostępnej literatury
naukowej sformułowano serię wniosków. Wnioski te podzielono na trzy części: wnioski
poznawcze, wnioski utylitarne wskazujące na możliwość praktycznych zastosowań oraz
wnioski do dalszych badań.

WNIOSKI POZNAWCZE:
• Sproszkowany tuf wulkaniczny wprowadzany do metalicznej osnowy wpływa na
poprawę

twardości

i

zmniejszenie

porowatości

kompozytu

i

może

być

wykorzystywany jako materiał umacniający.
• W kompozytach na osnowie metali mogą być również stosowane jako zbrojenie
cząstki porowate a takżę cząstki o strukturze amorficznej. Ich wpływ na własności
kompozytów jest podobny jak dla zbrojenia ceramiką krystaliczną.
• Niezwykle istotnym zagadnieniem w procesie spiekania miedzi i kompozytów miedzi
jest czystość proszku. Warstwy tlenków na powierzchni cząstek proszku utrudniają
lub mogą uniemożliwić spiekanie.
• Najlepsze efekty dla kompozytów miedzi i tufu wulkanicznego uzyskano przy
spiekaniu w atmosferze azotu. Spiekanie w wodorze powoduje redukcję tlenków
miedzi, jednak ze względu na jej chorobę wodorową pojawiają się w spiekach
pęcherze na skutek wydzielania się pary wodnej.
• Mieszanie proszku miedzi i tufu w mieszalnikach niskoenergetycznych bez użycia
mielników powoduje, że

po spiekaniu rozkład wprowadzonych cząstek jest

równomierny, a jakość ich połączenia z osnową zadowalająca.
• Wartości twardości kompozytów z tufem nie odbiegają bardzo od twardości czystej
miedzi. Po procesie dogęszczania twardość kompozytów z tufem jest większa ze
względu na wzrost gęstości dyslokacji w obszarach wokół cząstek ceramicznych.
• Badania dylatometryczne wykazały, że wraz ze wzrostem udziału cząstek tufu
zmniejsza się skurcz w czasie spiekania. Zastosowanie atmosfery wodoru w czasie
spiekania powoduje większe zagęszczenie spieków niż przy zastosowaniu atmosfery
azotu.
• Wielkość cząstek tufu zawiera się w szerokim zakresie, jednak biorąc pod uwagę fakt,
że w kompozytach wprowadzono cząstki o średniej wielkości poniżej 40 µm, możemy
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przyjąć w dużym uproszczeniu, że średnia wielkość cząstek wynosiła 20 µm.
Wówczas stosunek VV/r wynosi dla kompozytów 0,5; 1,5; 3 mikrometra-1 i w każdym
przypadku jest to wartość większa od 0,2 mikrometra-1, co spełnia warunki dla
opóźnienia rekrystalizacji. Jeżeli odległośći między cząstkami są małe, to niezależnie
od ich wielkości procesy rekrystalizacji mogą zostać zablokowane.
• Przedstawiony w rozdziale 5.3 schemat badań pozwolił na określenie wpływu
czynników wejściowych na właściwości gotowego wyrobu. Największy wpływ na
właściwości kompozytów z wymienionych wielkości wejściowych odgrywał udział
objętościowy cząstek wprowadzanego tufu wulkanicznego.

WNIOSKI UTYLITARNE:
• Kompozyty wykonane w opisany w pracy sposób charakteryzują się wysoką
temperaturą mięknięcia, wysoką odpornością na ścieranie, dużą trwałością oraz
przewodnością

elektryczną

odpowiadającą

komercyjnym

stopom

miedzi

przeznaczonym na elektrody do zgrzewania oporowego.
• Dodatek tufu obniża przewodność elektryczną kompozytów, jednak wartości tej
przewodności odpowiadają stopom spełniającym wymagania

norm dotyczących

materiałów na elektrody.
• Elektrody wykonane z kompozytu miedzi z tufem charakteryzują się dużą trwałością
związaną z wysokimi wartościami temperatury mięknięcia. Dodatkowo cząstki tufu
zapobiegają zjawisku przyklejania się zgrzewanych elementów do materiału elektrod
co stwierdzono doświadczalnie na przykładzie zgrzewania blach

ze stali

niestopowych.
• Spiekane kompozyty miedzi z tufem wulkanicznym stanowią alternatywę dla
stosowanych dotychczas materiałów na elektrody do zgrzewania oporowego.

WNIOSKI DO DALSZYCH BADAŃ:
• Kontynuując rozpoczęte badania należałoby ustalić optymalny udział objętościowy
cząstek tufu a także ich wielkość, tak aby otrzymywać kompozyty o wysokiej
gęstości, przewodności i temperaturze mięknięcia
• Aby dokładniej zbadać wpływ ceramiki pochodzenia wulkanicznego na właściwości
spiekanych kompozytów na osnowie miedzi należałoby przeprowadzić szereg
dodatkowych badań, które pozwoliłyby na jednoznaczne ustalenie mechanizmów
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wpływu tufu na takie procesy jak: rekrystalizacja i rozrost ziaren; blokowanie ruchu
dyslokacji (wzrost gęstości dyslokacji); zmniejszenie porowatości spiekanych
materiałów
• W dalszych badaniach należałoby skupić się na badaniach struktury kompozytów,
zarówno przed jak i po procesach obróbki i ekspozycji w wysokich temperaturach.
Należałoby przeprowadzić szczegółowe badania metaloznawcze obejmujące pomiar
wielkości ziaren, zjawiska blokowania migracji ziaren, porowatość itp.
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