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ŁUKOWE MIKROZGRZEWANIE PUNKTOWE 
KSZTAŁTEK SPIEKANYCH ZE STALĄ NIERDZEWNĄ 

ARC SMALL SPOT WELDING SINTERING SHAPED 
AND STAINLESS STEEL 

S t r e s z c z e n i e  

Przedstawiono istotę łukowego mikro zgrzewania punktowego, opisano kinetykę powstawania mikro 
złącza oraz scharakteryzowano typowe struktury mikro złącza zgrzewanego kształtek spiekanych z tufem 
ze stalą nierdzewną. Opis matematyczny procesu łukowego zgrzewania ułatwia dobór parametrów 
zgrzewania punktowego. 

Słowa kluczowe:  łukowe mikrozgrzewanie kondensatorowe struktura złączy cermetalu ze stalą 

A b s t r a c t  

Sumarizet the principle arc small capacitor welding, description kinetics forming small welds and some 
typicale structure small welds pressing welding sintering shaped of tuf and stainless steel. Circumscribe 
arc process pressure welding facilitation selection parameter spot welding. 
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1. Wstęp 

Miniaturyzacja wytwarzania części i zespołów maszyn stwarza konieczność rozwoju 
metod i technik mikrospajania nowych materiałów inżynierskich. Dotychczas stosuje się 
następujące metody mikrospajania: 
– spawanie wiązką elektronów, 
– spawanie laserowe, 
– spawanie mikroplazmowe, 
– lutowanie, 
– zgrzewanie kondensatorowe, 
– lutospawanie lub lutozgrzewanie. 

Bardzo trudno jest przedstawić jednoznaczny pogląd na zagadnienia technologiczne 
występujące podczas mikrospajania materiałów inżynierskich dla przemysłu informatycz-
nego, elektronicznego, elektrotechnicznego, energetyki oraz inżynierii medycznej [8]. 
Urządzenia do mikrozgrzewania: 
1. Zgrzewarka kondensatorowa o energii 200 J, umożliwia punktowe zgrzewanie elemen-

tów stalowych o grubości 0,4 mm. 
2. Zgrzewarka kondensatorowa, impulsowa (iskrowa) o mocy 2 kWs i czasie zgrzewania 

0,5 do 10 cykli, umożliwia punktowe zgrzewanie elementów stalowych o grubości  
0,4 mm. 

3. Zgrzewarka doczołowa o mocy 1 kVA, umożliwia zgrzewanie stalowych elementów 
o grubości do 1 mm. 

4. Mikrozgrzewarka tarciowa o sile docisku elementów zgrzewanych 0,8 kN, umożliwia 
łączenie prętów lub rurek o polu powierzchni przekroju poprzecznego 7 mm2. 

5. Zgrzewarka dyfuzyjna o sile docisku elementów zgrzewanych 500 kN, umożliwia 
łączenie części o powierzchni 400 mm2, 

6. Zgrzewarka udarowa o energii zderzenia bijaka z elementami zgrzewanymi 200 J, 
umożliwia łączenie taśm stalowych o grubości 0,4 mm oraz taśm aluminiowych i mie-
dzianych o grubości do 1 mm. 

7. Zgrzewarka ultradźwiękowa o mocy fali poprzecznej 2 do 25 W, umożliwia łączenie 
elementów aluminiowych o grubości do 0,5 mm oraz elementów aluminiowych ze 
złotem o grubości 0,03 do 0,075 mm. 
Elementy o grubości poniżej 1 mm łączone są najczęściej za pomocą punktowego lub 

garbowego zgrzewania kondensatorowego, przy sile docisku 2,0 do 2,5 kN. Podczas 
zgrzewania kondensatorowego metali o dużej twardości, przy docisku (nacisku) zgrzewania 
0,15 do 0,2 GPa, ciekły metal jest wyciskany ze strefy zgrzewania [6]. Złącze zgrzewane 
powstaje w fazie stałej, w rezultacie uplastycznienia mikronierówności powierzchni styku 
łączonych metali [5, 7]. Zgrzewanie kondensatorowe metali o stosunkowo niskiej twardości 
przebiega w fazie ciekłej, w rezultacie lokalnego stopienia i krystalizacji ciekłego jądra 
zgrzeiny, które tworzy punktowe złącze zgrzewane [6]. Wyładowanie baterii kondensato-
rów przez transformator zgrzewarki umożliwia rezystancyjne nagrzewanie łączonych ele-
mentów wg schematu przedstawionego na rys. 1. 

Zgromadzona w baterii kondensatorów energia jest przekształcana przez transformator 
zgrzewarki na prąd zgrzewania do 70 A, przy napięciu 4 do 12 V. Czas zgrzewania wynosi 
1 do 10 ms, a gęstość prądu impulsu może wynosić do 100 000 A/cm2, co umożliwia 
zgrzewanie stalowych elementów o stosunku ich grubości: 1/60 oraz łączenie taśm i folii 
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wykonanych z materiałów o wysokiej przewodności cieplnej i elektrycznej, np. miedź 
i stopy miedzi, srebro i złoto, stal i nikiel, stal i brąz, stal i nikiel, stal i stopy tytanu, stal 
i beryl oraz stal niestopowa i stal wysokostopowa o dużej różnicy grubości zgrzewanych 
elementów [6, 7]. Zgrzewanie kondensatorowe umożliwia także łączenie elementów z po-
włokami antykorozyjnymi wykonanymi z różnych materiałów [7]. Parametry zgrzewania 
kondensatorowego dobieramy do elementu wykonanego z metalu o mniejszej temperaturze 
topnienia, który równocześnie tworzy mieszaniny eutektyczne z łączonym metalem [1, 4]. 
Temperatura spajania Ts powinna być mniejsza od temperatury eutektyki łączonych metali, 
zazwyczaj temperatura Ts, odpowiada temperaturze odpuszczania lub wyżarzania bardziej 
plastycznego materiału rodzimego.  

 

 
Rys. 1. Schemat tradycyjnego procesu zgrzewania kondensatorowego [7] 

Fig. 1. Traditional process diagram presing welding capacitoring [7] 

Jeśli zastosujemy elektrody zgrzewalnicze zwarte lub sprzężone wykonane z materiału 
o dużym oporze właściwym, wówczas możemy jednostronnie zgrzewać punktowo prze-
wody ze złota, aluminium lub miedzi o średnicy 20 do 100 µm z różnymi foliami na pod-
łożu ceramicznym [3]. Nowoczesny proces zgrzewania kondensatorowego realizowany jest 
bez impulsowego transformatora zgrzewalniczego, co umożliwia bezpośrednie wyładowa-
nie kondensatora na zgrzewane elementy, ściśnięte między elektrodami zgrzewarki. Sposób 
ten umożliwia otrzymanie bardzo krótkich (poniżej 1 ms) impulsów prądu zgrzewania, 
niezbędnych przy łączeniu metali o grubości do 0,1 (0,2) mm. 

W odróżnieniu od rezystancyjnego zgrzewania kondensatorowego (patrz rys. 1), uda-
rowe (łukowe) zgrzewanie kondensatorowe charakteryzuje się przede wszystkim tym, że 
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źródłem ciepła jest łuk elektryczny, powstający podczas wyładowania baterii kondensato-
rów, który lokalnie stapia zgrzewane elementy, tworząc złącze punktowe [6]. Powstawanie 
złącza punktowego metali o powierzchni styku do 80 mm2 przebiega przy oddziaływaniu 
udarowego obciążenia mechanicznego, przyłożonego w czasie lub bezpośrednio po zakoń-
czeniu wyładowania łukowego baterii kondensatorów. Łukowe wyładowanie kondensato-
rów powoduje stopienie styku zgrzewanych elementów, na głębokości 0,1 do 0,3 mm [6]. 
Technika udarowego zgrzewania kondensatorowego zależy przede wszystkim od metody 
wzbudzenia wyładowania elektrycznego i sposobu przyłożenia zewnętrznego obciążenia 
udarowego do zgrzewanych elementów. Typowy schemat obwodu udarowego zgrzewania 
kondensatorowego przedstawiono na rysunku 2. 

 

 
Rys. 2. Typowy schemat obwodu udarowego zgrzewania kondensatorowego [6] 

Fig. 2. Typical diagrams surge press welding circuit capacitoring [6] 

Zgromadzona w kondensatorze energia Wk, przy prawym położeniu komutatora K 
zostaje przed zderzeniem ruchomego elementu 2 z nieruchomym elementem 1 przekazana 
za pomocą napięcia Uc kondensatora o pojemności Cw, które generuje wyładowanie łukowe 
o dużej mocy, między powierzchniami styku łączonych elementów. Energię zgromadzoną 
w kondensatorze można opisać wzorem 

Wk = 0,5Cw * Uc
2 * 10–6 [J] 

w którym: 
 Cw  – pojemność kondensatora, µF, 
 Uc  – napięcie kondensatora, V. 

Wyładowanie łukowe powoduje stopienie obu powierzchni styku, które po zderzeniu 
elementów i ochłodzeniu strefy zgrzewania tworzą złącze punktowe. Bardzo szybkie prze-
mieszczanie się elementu 2 do momentu zderzenia z elementem 1 podczas wyładowania 
łukowego kondensatora jest realizowane najczęściej za pomocą ściśniętej sprężyny 3. 
Przemieszczanie elementu 2 z prędkością do 20 m/s, w czasie 0,01 do 0,001 s, umożliwia 
spajanie w fazie stałej metali o lokalnym odkształceniu poniżej 5%, np. zgrzewanie stali 
z niobem [6], czyli metali i stopów metali, których nie można zgrzewać wybuchowo, przy 
którym wymagane jest wydłużenie powyżej 5% oraz udarność powyżej 15 J. Udarowe 
zgrzewanie kondensatorowe umożliwia spajanie metali o ograniczonej rozpuszczalności 
i krótkim czasie tworzenia faz międzymetalicznych [1, 2]. Impulsowe doprowadzenie ener-
gii podczas zgrzewania eliminuje konieczność intensywnego chłodzenia strefy zgrzewania 
podczas powstawania złącza. Jeśli odprowadzanie ciepła przebiega szybciej, niż jest ono 
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wydzielane podczas spajania, wówczas powstanie mikrozłącze zgrzewane o strukturze 
i właściwościach mechanicznych zbliżonych do łączonych materiałów [6]. Zapewnienie 
dobrego przejścia prądu wyładowania kondensatora do ruchomego elementu zgrzewanego 
w czasie jego zderzenia z elementem nieruchomym, stwarza duże trudności w realizacji 
procesu zgrzewania udarowego [6, 7]. Zastosowanie hybrydowego obwodu udarowego 
zgrzewania kondensatorowego, czyli obwodu złożonego ze zgrzewarki kondensatorowej 
i jonizatora łuku TIG, stabilizuje długość wyładowania łukowego kondensatora oraz całko-
wicie eliminuje zastosowanie sprężynowego mechanizmu udarowego docisku łączonych 
elementów podczas zgrzewania [6].  

2. Istota łukowego zgrzewania kondensatorowego 

Łukowe zgrzewanie kondensatorowe charakteryzuje się wykorzystaniem skoncentro-
wanego łukowego źródła ciepła, przy bardzo szybkim nagrzewaniu styku łączonych metali 
do temperatury topnienia. Równoczesne oddziaływanie udarowego ciśnienia łuku TIG, 
powoduje zwiększenie szybkości stapiania styku łączonych metali i uplastycznia strefę 
wpływu ciepła (SWC) złącza zgrzewanego łączonych elementów. Występowanie na po-
wierzchniach styku powłok tlenkowych, sztucznie naniesionych warstw metalicznych lub 
pokryć tlenkowych przewodzących prąd elektryczny, nie wpływa na jakość złącza, jeśli ich 
grubość nie przekracza 0,05 mm [8]. Wysoka koncentracja wydzielanego ciepła zapewnia 
minimalną szerokość SWC: bmin = (0,1 do 0,5) g [mm] oraz umożliwia spajanie elementów 
o bardzo dużej stosunku ich grubości (10 000 : 1) i różnych właściwościach fizycznych. 
Skrócenie czasu zgrzewania wymaga zwiększenia doprowadzonej mocy cieplnej do strefy 
zgrzewania. Podstawowy schemat hybrydowego obwodu udarowego zgrzewania konden-
satorowego przedstawiono na rys. 3. 

 

 
Rys. 3. Schemat ideowy hybrydowego obwodu udarowego zgrzewania kondensatorowego [6] 

Fig. 3. Block diagram arc pressing welding capacitoring circuid [6] 

Elementy łączone (1, 2) umieszczamy w zaciskach pozycjonera zgrzewarki, który połą-
czony jest z biegunem ujemnym kondensatora i biegunem neutralnym jonizatora (O). Na-
stępnie załączamy jonizator łuku TIG i kondensator Cw w celu wzbudzenia wyładowania 
łukowego między nietopliwą elektrodą wolframową (W) i elementami łączonymi. Impul-
sowy łuk TIG powoduje lokalne stopienie i przetopienie styku zgrzewanych elementów, 
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przy równoczesnym oddziaływaniu udarowego ciśnienia zjonizowanych cząstek gazu, 
znajdujących się w kanale wyładowania łukowego. Kształt i wielkość impulsu prądu 
zgrzewania regulujemy za pomocą reostatu (R) i indukcyjności (L) obwodu zgrzewania, 
przy ustawionej odległości (l) elektrody wolframowej od łączonych elementów (l = 1 do 
4 mm) Proces udarowego zgrzewania kondensatorowego można realizować w osłonie 
argonu lub helu (łuk TIG) albo w otoczeniu powietrza atmosferycznego. Typowy przebieg 
zmian napięcia (uc) i natężenia (i2) prądu, w czasie zgrzewania (t), przedstawiono na 
rysunku 4. 

 
 a) b) 

           
Rys. 4. Typowy przebieg napięcia i natężenia prądu w czasie zgrzewania kondensatorowego [6]:  

a – przy oscylacyjnym wyładowaniu kondensatora, b – przy aperiodycznym wyładowaniu 
 kondensatora 

Fig. 4. Diagram variable voltage and current intensity in time pressing welding capacitoring [6]:  
a – in oscillatoric discharge capacitor, b – in aperiodic discharge capacitor 

Rodzaj wyładowania kondensatora zależy przede wszystkim od wartości stosunku 
indukcyjności, rezystancji i pojemności obwodu zgrzewania, zazwyczaj występuje 
aperiodyczne wyładowanie kondensatora, ze względu na niską indukcję obwodu 
zgrzewania. Jednak szeregowe włączenie dławika i potencjometru w obwód zgrzewania, 
może spowodować oscylacyjne wyładowanie kondensatora [6]. Najczęściej kształt krzywej 
prądu zgrzewania (i2) regulujemy przez zmianę napięcia kondensatora Uc min do Uc max, przy 
stałej energii zgromadzonej w kondensatorze (Wk), czyli przy spełnieniu warunku  

Wk = 0,5Cw max * Uc
2
min = 0,5 * Cw min * Uc

2
max 

Przebieg zmian prądu zgrzewania, przy aperiodycznym wyładowaniu kondensatora 
można opisać [6] zależnością  

iw = I2 (max) * e–t/(RC) 

w której: 
 I2 (max)  – maksymalny prąd wyładowania kondensatora (prąd zgrzewania) [A], 
 t – czas wyładowania kondensatora (czas zgrzewania) [s], 
 R – rezystancja wyładowania (rezystancja dynamiczna strefy zgrzewania) [Ω], 
 C – pojemność wyładowania [F]. 

Rezystancję wyładowania można określić z zależności 

Uw = Uc * e–t/T 
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po uwzględnieniu stałej czasowej wyładowania kondensatora T = R * C i przekształceniu 
do postaci 

ln c

w

t UR
C U

⎛ ⎞
= ⎜ ⎟

⎝ ⎠
 

Ciśnienie łuku TIG, które oddziałuje na strefę zgrzewania, można określić [3] wg wzoru 

p = k1 * iw
2 [Pa] 

w którym: k1 – stała. 
Docisk zgrzewania (ciśnienie łuku), przy udarowym zgrzewaniu kondensatorowym, 

można opisać równaniem 

2 /
1 [Pa]t TcUp k e

R
−=  

w którym: 
 Uc  – napięcie kondensatora [V], 
 t  – czas zgrzewania [s], 
 T – stała czasowa wyładowania kondensatora [s]. 

Siła docisku zgrzewania wzrasta przy zwiększeniu napięcia Uc i pojemności wyładowa-
nia (Cw)1/2, przez załączenie równoległe dodatkowych kondensatorów w obwodzie zgrze-
wania. Zmniejszenie długości łuku (odległości między elektrodą wolframową i zgrzewa-
nymi elementami), powoduje zmniejszenie siły docisku zgrzewania i wydłużenie czasu 
zgrzewania. Czas zgrzewania t zależy również, od grubości g [mm] łączonych elementów:  
t = g2 [s] i rodzaju parametrów zgrzewania: twarde lub miękkie. Czas zgrzewania przy 
parametrach twardych [6] wynosi t ≤ 0,01 [s], a przy parametrach miękkich: t ≥ 0,1 [s]. 
Dokładne odmierzanie energii zgrzewania umożliwia także, regulowanie wartości stałej 
czasowej obwodu zgrzewania kondensatorowego T = 0,01 do 0,26 [s]. Największa energia 
wyładowania łukowego kondensatora występuje przy aperiodycznym wyładowaniu, czyli 
wówczas, gdy rezystancja dynamiczna strefy zgrzewania Rd, jest równa rezystancji wyła-
dowania kondensatora R ≥ 2 (L/C)1/2. Podczas aperiodycznego wyładowania występuje 
najkrótszy czas zgrzewania t, przy dużej gęstości prądu w strefie zgrzewania [6]. Jeśli rezy-
stancja wyładowania kondensatora R < 2 (L/C)1/2, wówczas występuje oscylacyjne wyła-
dowanie tłumione, przy którym rezystancja dynamiczna strefy zgrzewania Rd, pod koniec 
nagrzewania łączonych elementów osiąga wartość maksymalną [6]. Istota udarowego 
zgrzewania kondensatorowego polega na równoczesnym nagrzewaniu i udarowym docisku 
styku łączonych elementów, przy przepływie impulsu prądu o dużym natężeniu i oddziały-
waniu siły docisku od ciśnienia wyładowania łukowego kondensatora, co w efekcie powo-
duje utworzenie połączenia metalicznego między spajanymi metalami (strefy zgrzania 
z lokalnym stopieniem styku zgrzewanych elementów), po schłodzeniu którego powstaje 
punktowe złącze zgrzewane. Energię niezbędną do powstania złącza zgrzewanego Q, 
można określić wg wzoru 

( )2
2 (max) dQ I r t dt= ∫  
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w granicach całkowania: 0 do t albo wg zależności ustalonej doświadczalnie [6] 

Q = k2 * I2
2
(max) * Rd (max) * t [J] 

gdzie: 
 k2  – współczynnik, uwzględniający zmianę rezystancji dynamicznej podczas zgrze-

wania kondensatorowego: k2 = 1,0 do 1,1 dla stali niskowęglowej lub nisko-
stopowej, k2 = 1,1 do 1,2 – tytan lub stal nierdzewna, k2 = 1,2 do 1,4 dla sto-
pów aluminium. 

Sprawność łukowego zgrzewania kondensatorowego η, można określić z zależności 

k

Q
W

η =  

przy danym docisku zgrzewania p [Pa]. Obecnie sprawność łukowego zgrzewania konden-
satorowego wynosi η = 0,5 do 0,65, przy p = 5,0 do 6,4 kPa [3]. 

3. Kinetyka powstawania mikrozłącza 

Określenie kinetyki powstawania mikrozłącza zgrzewanego umożliwia ocenę energe-
tyczną procesu spajania i ustalenie mechanizmu jego kontroli. Przy ustawieniu łączonego 
elementu pod kątem względem elementu bazowego ciśnienie w styku łączonych po-
wierzchni może wynosić 103 do 104 MPa, co zapewnia zbliżenie atomów powierzchni 
styku łączonych elementów na odległość oddziaływania sił międzyatomowych (parametru 
sieci krystalicznej) spajanych metali, co umożliwia powstanie między nimi wiązań meta-
licznych [3]. Powstają również warunki do wyciśnięcia skruszonych powłok tlenków 
i innych zanieczyszczeń powierzchni styku ze strefy zgrzewania, a deformacja plastyczna 
strefy zgrzewania może przekraczać, nawet stokrotnie, granicę plastyczności spajanych 
metali [3]. Ekwiwalentny efekt cieplny odkształcenia plastycznego może być określony 
przez wielkość działania impulsów mikroprądów wirowych lub mikrowyładowań elek-
trycznych [3]. Czas powstawania wiązań metalicznych (twm) podczas zgrzewania metali 
można określić z zależności [2] 

twm = t0 e–E/(k T p) 

gdzie: 
 t0 = 10–13 [s], dla wszystkich atomów metali, 
 E – energia wiązań metalicznych, przy temperaturze spajania T, określona wg wzoru 

E = E0 e–4 T/Tw 

w którym: 
 Tw – temperatura wrzenia ciekłego metalu, 
 p – docisk zgrzewania, określony wg wzoru 

T

pl

p σ
=
σ
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w którym: 
 σT  – naprężenie w strefie zgrzewania, przy temperaturze T i maksymalnej 

szybkości obciążenia, 
 σpl  – naprężenie uplastyczniające strefę zgrzewania, określone wg wzoru 

σpl = (εpl)1/2 

w którym: 
 εpl  – wielkość deformacji plastycznej strefy zgrzania, 
 k T  – energia doprowadzona w postaci ciepła, podczas nagrzewania łączonych 

elementów, gdzie: k – stała Boltzmana. 
Czas powstawania złącza punktowego określa rzeczywisty czas procesu zgrzewania t 

lub wartość stałej czasowej obwodu zgrzewania kondensatorowego T, którą można opisać 
zależnością 
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Czas łukowego zgrzewania kondensatorowego najczęściej wynosi t = 4 do 9 ms [6], 
czyli przy lokalnym przetopieniu styku zgrzewanych elementów praktycznie eliminuje 
wzajemną dyfuzję spajanych metali [4, 9] Umożliwia to określenie szerokości strefy 
wpływu ciepła (SWC) w zależności od czasu zgrzewania t 

bSWC = 4 (a t)1/2 [cm] 

w którym: 
 a – współczynnik przewodzenia temperatury [cm2/s]. 

4. Kształtowanie struktury i właściwości fizycznych mikrozłącza 

Bardzo krótki czas powstawania złącza, przy udarowym zgrzewaniu kondensatorowym, 
praktycznie eliminuje rekrystalizację materiału rodzimego i powstawanie nowych faz mię-
dzymetalicznych w strefie zgrzania, mimo że temperatura w styku łączonych elementów 
osiąga wartość Ttop spajanych metali [3, 4, 6] Wytrzymałość mikrozłącza zgrzewanego 
prawdopodobnie określa ilość atomów tworzących wiązania metaliczne lub chemiczne oraz 
relaksacja naprężeń sprężystych w takiej mierze, w jakiej jest to niezbędne do zachowania 
powstałych wiązań [3]. Impuls ciśnienia, który powstaje w czasie wyładowania łukowego 
kondensatora, powoduje przemieszczanie masy ciekłego metalu (stopiwa) w styku spaja-
nych metali [2]. Wzajemne oddziaływanie ciekłego metalu ze stałym jest zdeterminowane 
przebiegiem adsorpcji, dyfuzji i reakcji chemicznych [4].  

Wzbudzenie procesów dyfuzyjnych w rzeczywistych złączach zgrzewanych jest 
niemożliwe ze względu na bardzo krótki czas zgrzewania [4, 6]. Obniżenie temperatury 
rozpoczęcia tworzenia się faz międzymetalicznych można uzyskać przez wprowadzenie do 
ciekłego metalu dodatków hamujących jego reakcję z materiałem rodzimym, np. 
wprowadzenie krzemu, hamuje reakcję żelaza z ciekłym aluminium [8]. Typową strukturę 
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mikrozłącza punktowego stopu srebra (40%) z miedzią i brązu tytanowego przedstawiono 
na rysunku 5. 

 

 
Rys. 5. Struktura mikrozłącza punktowego kontaktu ze srebra o średnicy 0,8 mm z uchwytem z brązu 

tytanowego o grubości 0,15 mm przekaźnika prądu stałego. Powiększenie: 200 : 1. Trawiono 
 elektrolitycznie 

Fig. 5. Structure of micro  spot joint silver contact of diameter 0,8 mm und tytanium bronze holder 
of thickness 0,15 mm cotactor DC 

Oddziaływanie ciśnienia łuku (docisku zgrzewania) na zewnętrzne obszary styku spaja-
nych elementów powoduje nierównomierny rozkład naprężeń w strefie zgrzewania, który 
może spowodować wystąpienie nieciągłości na granicy spajania mikrozłącza punktowego – 
patrz rys. 5. Podczas łukowego zgrzewania kondensatorowego stopiony materiał rodzimy 
jest wyciskany ze strefy zgrzewania, a duże odkształcenie plastyczne, praktycznie eliminuje 
skurcz jądra zgrzeiny punktowej w czasie krystalizacji zachodzącej podczas chłodzenia 
złącza. Zazwyczaj nagrzewanie strefy zgrzewania zachodzi w czasie impulsu prądu zgrze-
wania o tej samej polaryzacji odwrotnej obwodu zgrzewania, czyli biegun dodatni prądu 
wyładowania kondensatora jest na elektrodzie wolframowej, a biegun ujemny na łączonych 
elementach, co może spowodować wystąpienie efektu Peltie podczas łukowego zgrzewania 
punktowego różnych metali lub elementów o różnych grubościach [6, 7]. Efekt Peltie po-
woduje niejednakowe nagrzewanie zgrzewanych elementów, w zależności od wielkości 
i znaku wydzielanego ciepła (QP) 

Q′ = Q ± QP 

gdzie: 
 Q′ – ilość ciepła wydzielonego w czasie zgrzewania kondensatorowego, 
 QP – ilość wydzielonego ciepła Peltie, które można opisać zależnością 

QP = ± kP * I2 (max) * t [J] 

w której: 
 kP  – współczynnik Peltie [mV], 
 I2 (max)  – maksymalny prąd wyładowania kondensatora (prąd zgrzewania) [A], 
 t – czas zgrzewania [s]. 

W celu zapewnienia symetrycznego przetopienia, przy zgrzewaniu metali o dużej róż-
nicy temperatur topnienia lub elementów o różnej grubości należy uwzględnić wielkość 
i znak wydzielonego ciepła Peltie, podczas łukowego zgrzewania punktowego [6]. Mini-
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malny czas zgrzewania przy danej temperaturze i docisku zgrzewania zapewnia najkorzyst-
niejszą strukturę i właściwości mechaniczne złącza. Wykonano próbne złącza zgrzewane 
z zaawansowanych materiałów (stop stali 316L z tufem filipowickim + stal 1H18N9T oraz 
stop żelaza z tufem + stal 1H18N9T) i przeprowadzono obserwacje mikroskopowe struk-
tury strefy zgrzania (zgrzeiny) oraz wykonano próby odrywania zgrzein punktowych. 
Łukowe zgrzewanie kondensatorowe próbnych złączy punktowych wykonano na typowej 
zgrzewarce kondensatorowej typu TK – 82 (Anglia), którą dodatkowo wyposażono 
w oscylator napięcia 10 kV o częstotliwości 2,6 MHz. Parametry zgrzewania próbnych 
złączy punktowych: Ck = 32 000 [mF], Uc = 200 [V], t = 6 i 4 [ms]. Wyniki badań struktury 
mikrozłączy punktowych przedstawiono na rys. 6 i 7. 

 

    
Rys. 6. Struktura  mikrozłącza punktowego sto- Rys. 7. Struktura mikrozłącza punktowego sto- 
 pu stali 316L  z  tufem + stal 1H18N9T. pu  żelaza  z  tufem  +  stal  1H18N9T. 
 Powiększenie: 200 : 1. Trawiono: Mi17Cu Powiększenie: 200 : 1. Trawiono: 4% azotal 

Fig. 6. Small  scale  spot  joint  structure   steel  Fig. 7. Small   scale   spot  joint  structure  steel 
 alloy  316L  and  tuff + steel  1H18N9T. alloy  iron  and  tuff  +  steel  1H18N9T. 
 Magnification: 200 : 1. Mi17Cu etching Magnification: 200 : 1. 4% HNO3 etching 

Zawartość tufu w spiekanej kształtce ze stali 316L oraz z żelaza wynosi 2%, średnica 
i grubość wszystkich kształtek wynosiła odpowiednio 25 mm i 4 mm. Średnica drutu ze 
stali 1H18N9T wynosiła 1,2 mm. Granica spajania (linia wtopienia zgrzeiny) jest ciągła 
metalicznie. W pobliżu linii wtopienia zgrzeiny punktowej wystąpiła sferoidyzacja cząstek 
tufu w stopiwie austenitycznym. Podczas łukowego zgrzewania kondensatorowego spieka-
nych kształtek z drutem austenitycznym w strefie wpływu ciepła występuje intensywne 
wydzielanie tufu po granicach ziaren i w porach spiekanej kształtki. Proces łukowego 
zgrzewania drutu ze stali 1H18N9T z kształtkami spiekanymi realizowano w osłonie 
argonu, przy przepływie 6 l/min. Podobnie miedź, brąz i aluminium należy zgrzewać 
w osłonie gazu obojętnego (argonu lub helu). 
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5. Wnioski 

Przedstawiony proces łukowego zgrzewania kondensatorowego metali jest pierwszą 
próbą w krajowym piśmiennictwie opisu zjawisk fizycznych, w których równocześnie 
występuje aktywacja cieplno-mechaniczna powierzchni styku łączonych elementów, 
w rezultacie której powstaje ciągłe metalicznie złącze punktowe. Analiza procesu łukowego 
zgrzewania kondensatorowego umożliwia matematyczne określenie kinetyki powstawania 
mikrozłącza. Przedstawione zależności matematyczne czasu zgrzewania lub stałej czasowej 
procesu umożliwiają prawidłowy dobór zasadniczych parametrów spajania, czyli parame-
trów zapewniających powstanie mikrozłącza punktowego o wymaganej strukturze i wła-
ściwościach. Istotnym czynnikiem w tworzeniu złącza jest udział fazy ciekłej w strefie 
zgrzania (w zgrzeinie punktowej), przy minimalnej szerokości strefy wpływu ciepła 
(SWC). Szerokość SWC jest porównywalna do szerokości SWC powstającej podczas spa-
wania wiązką elektronów lub wiązką laserową [8]. Zaletą łukowego zgrzewania kondensa-
torowego jest minimalne zużycie energii Ez, przy zgrzewaniu punktowym elementów 
o grubości poniżej 1 mm, np. wykonanie złącza ze stali 12H18N10T lub miedzi [3] 
wymaga zużycia energii Ez = 1,8 [J/mm2]. Doprowadzenie zbyt dużej energii podczas 
zgrzewania może spowodować powstanie krateru w strefie zgrzewania zamiast zgrzeiny 
punktowej [6, 7]. Powstanie połączeń spajanych bez przetopienia lub z bardzo niewielkim 
przetopieniem łączonych materiałów [9] nie może jednoznacznie charakteryzować procesu 
mikrozgrzewania, gdyż o wielkości mikrozłącza stanowi grubość lub średnica jednego 
z łączonych elementów, a nie udział fazy ciekłej w strefie zgrzania (w zgrzeinie punktowej) 
[6, 8]. Średnica zgrzein punktowych z ciekłym jądrem wynosiła 1,5 mm dla kształtek spie-
kanych stali 316L z tufem i 1,2 mm dla kształtek spiekanych żelaza z tufem. Średnicę 
zgrzeiny określono jako średnią z dwóch pomiarów wyłuskanego złącza punktowego 
w rezultacie przeprowadzonych prób odrywania (wyłuskiwania) zgrzein punktowych. 
Niektóre zagadnienia przedstawione w tym artykule zostały już zweryfikowane praktycz-
nie, np. kinetyka powstawania mikrozłącza punktowego oraz kształtowanie struktury 
i właściwości mechanicznych (odporności na odrywanie). Proces łukowego zgrzewania 
kondensatorowego charakteryzuje się szerokimi możliwościami technologicznymi i aplika-
cyjnymi [1, 3, 6] Proces ten, powinien być przedmiotem dalszych badań i zastosowań tech-
nologicznych, zwłaszcza przy spajaniu materiałów zaawansowanych [8]. 
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