
WACŁAW PTAK∗ 

NOWA TECHNIKA ZGRZEWANIA STOPÓW TYTANU 

A NEW TECHNIQUE OF TITANIUM  
ALLOYS PRESSURE WELDING 

 

S t r e s z c z e n i e  
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1. Wstęp 

Wzrost zastosowania tytanu i jego stopów w budowie maszyn niesie ze sobą koniecz-
ność rozwoju nowych metod i technik spajania części i elementów konstrukcji. Mecha-
niczne właściwości złączy ze stopów tytanu w szczególny sposób zaleŜą od składu che-
micznego, własności fizycznych i zmian struktury spajanych metali. Brak usystematyzo-
wanych danych dotyczących mechanizmu i kinetyki powstawania złącza zgrzewanego  
w stanie stałym oraz wpływu zmian struktury strefy zgrzania na właściwości mechaniczne 
złącza ogranicza wdroŜenie nowych metod i technik zgrzewania stopów tytanu do zauto-
matyzowanych systemów wytwarzania. Powstanie strefy zgrzania bez stapiania powierzch-
ni kontaktu fizycznego łączonych elementów (rys. 1) jest przede wszystkim rezultatem 
wystąpienia wiązań chemicznych lub metalicznych atomów powierzchni przy ich zbliŜeniu 
na odległość międzyatomową lub parametru sieci krystalicznej. 

 

 
 
ZbliŜenie atomów powierzchni uzyskuje się przez odkształcenie plastyczne mikronie-

równości i warstw powierzchniowych kontaktu [1, 5], spowodowane objętościowym od-
kształceniem łączonych metali podczas zgrzewania. Prędkość odkształcenia plastycznego  
w strefie kontaktu fizycznego i intensywność procesów dyfuzyjnych umoŜliwiają kontrolo-
wanie migracji granic ziaren i tworzenia wspólnych ziaren w strefie zgrzania. Niewielkie 
nieciągłości linii zgrzania, spowodowane małym poślizgiem po granicach ziaren, przy-
spieszają procesy tworzenia wspólnych ziaren w strefie zgrzania przy prawidłowo za-
programowanym cyklu zgrzewania. 

2. Istota badanego zjawiska fizycznego 

Zastosowanie tradycyjnego zgrzewania rezystancyjnego, punktowego do spajania blach 
ze stopów tytanu o grubości do 1,5 (2,0) mm, w zautomatyzowanych systemach wytwa-
rzania jest bardzo ograniczone. Zasadnicze ograniczenie tego procesu wynika z koniecz-
ności całkowitego usunięcia warstwy samoistnych tlenków z powierzchni kontaktu me-
chanicznego (styku) przed zgrzewaniem, czego nie zapewniają czyszczenie mechaniczne  

Rys. 1. Typowa struktura strefy zgrzania w złą-
czu o niskiej udarności [3]: 1 – brak 
ciągłości metalicznej, 2 – kuliste pory 
wewnątrz wspólnych ziaren, 3 – wspól-
ne ziarno dla łączonych metali 

Fig. 1. Typical structure of the weld zone in 
a welded joint characterised by low 
impact resistance [3]: 1 – lack of metal 
continuity, 2 – spherical pores inside 
common grains, 3 – common grains in 
both joined metals 
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i trawienie chemiczne powierzchni kontaktu ze względu na wysoką aktywność chemiczną 
tytanu i jego stopów podczas nagrzewania i topnienia. Absorpcja gazów atmosferycznych 
przez tytan przy temperaturze powyŜej 500ºC zwiększa jego wytrzymałość i obniŜa udar-
ność [2–4]. Jednak juŜ stosunkowo niewielka ilość zaabsorbowanych gazów atmosfe-
rycznych przez ciekłe jądro zgrzeiny i jej strefę wpływu ciepła moŜe spowodować pękanie 
materiału rodzimego – stopów tytanu [2, 3]. W podwyŜszonych temperaturach tytan tworzy 
kruche fazy międzymetaliczne (Fe, Ni, Cu), a przy pełnej rozpuszczalności składników 
stopowych mogą występować pęknięcia podczas krystalizacji roztworu stałego zgrzeiny 
punktowej [2, 4]. W kaŜdym przypadku wokół jądra zgrzeiny punktowej występuje strefa 
odkształconego plastycznie materiału rodzimego. Intensyfikacja czynników sprzyjających 
tworzeniu się odkształcenia plastycznego zachodzi na całej powierzchni zgrzeiny punkto-
wej podczas zgrzewania rezystancyjnego. PrzyłoŜona do elementów zgrzewanych siła ścis-
kająca powoduje odkształcanie mikronierówności powierzchni kontaktu, a przepływ prze-
miennego prądu zgrzewania nagrzewa objętość kontaktu do temperatury równej od 0,5 do  
0,6 Ttop w odpowiednim czasie zgrzewania. Podczas zgrzewania w fazie stałej (bez sta-
piania) następuje izotermiczne wyŜarzanie i rozpuszczanie samoistnej powłoki tlenkowej 
na powierzchni kontaktu fizycznego łączonych metali [3]. WyŜarzanie izotermiczne po-
woduje: 
– obniŜenie ciśnienia w mikroobjętości w rezultacie samoczynnego wytworzenia się 

próŜni [3], 
– całkowite oczyszczenie powierzchni kontaktu z tlenków wskutek ich rozpuszczenia  

w osnowie łączonych stopów tytanu [4], 
– uporządkowanie ziaren i przekształcenie ich granic w granice szerokokątne, 
– migracja ziaren z duŜymi, kątowymi granicami zapewnia powstanie wspólnych ziaren 

dla łączonych metali w strefie zgrzania złącza punktowego, 
– likwidację nieciągłości linii zgrzania podczas cyklu zgrzewania. 

Zwiększenie czasu wyŜarzania tw powoduje wzrost pola powierzchni kontaktu fizycz-
nego Ak przy róŜnych temperaturach wyŜarzania – temperaturach cyklu cieplnego punkto-
wego zgrzewania rezystancyjnego. ZaleŜność pola powierzchni kontaktu od czasu wy-
Ŝarzania przy róŜnych temperaturach przedstawiono na rys. 2. 

 

 

 
Rys. 2. ZaleŜność pola powierzchni kontaktu 

od czasu wyŜarzania stopu tytanu [3]: 
1 – temperatura wyŜarzania 750ºC, 
2 – 950ºC 

Fig. 2. Contact surface area – annealing time 
relationship for titanium alloy [3]: 
1 – annealing temperature 750ºC, 
2 – 950ºC ln τ 
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Doświadczalne określenie zaleŜności Ak(τ) dla danego stopu tytanu umoŜliwia ocenę 
efektywnej energii aktywacji Ek, niezbędnej do powstania kontaktu fizycznego o polu po-
wierzchni Ak. Ustalono, Ŝe dla stopu tytanu o drobnoziarnistej strukturze wyjściowej 
energia Ek wynosi 46 kcal/mol dla zakresu temperatur występowania faz α + β, a dla za-
kresu temperatur występowania fazy β energia Ek wynosi 90 kcal/mol [3]. Dla stopów 
tytanu o gruboziarnistej, pasmowej strukturze wyjściowej efektywna energia aktywacji 
kontaktu fizycznego wynosi 93 kcal/mol dla zakresu temperatur występowania faz α + β 
oraz fazy β [3]. Wartości energii Ek są porównywalne z energią aktywacji dyfuzji w sto-
pach tytanu [2, 5], co umoŜliwia sformułowanie następującej hipotezy dotyczącej powsta-
wania kontaktu fizycznego – strefy zgrzania w punktowym złączu blach ze stopów tytanu: 
odkształcenie plastyczne elementarnych mikronierówności powierzchni kontaktu wskutek 
oddziaływania siły docisku zgrzewania i nagrzewania rezystancyjnego kontaktu w zakresie 
temperatur występowania fazy α + β oraz fazy β powoduje częściowe stopienie i objętoś-
ciową dyfuzję tlenu i tytanu w strefie spajania elementów ze stopów tytanu. W przypadku 
drobnoziarnistej struktury stopów tytanu, przy temperaturze występowania faz α + β, po-
wstawanie strefy spajania (zgrzewania) moŜe być kontrolowane przebiegiem dyfuzji tlenu  
i tytanu po granicach ziaren [3, 4]. Zwiększenie temperatury zgrzewania powoduje 
zwiększenie fazy ciekłej i termicznie aktywowanego odkształcenia plastycznego materiału 
rodzimego oraz sprzyja wzrostowi dyfuzji tlenu z warstwy przypowierzchniowej w głąb 
łączonych metali [5]. Częściowe stopienie powierzchni kontaktu i intensywna dyfuzja tlenu 
w strefie zgrzewania powodują rozpuszczanie powłoki tlenkowej materiału rodzimego, 
które umoŜliwia powstawanie kontaktu fizycznego – strefy zgrzania w złączu punktowym 
blach ze stopów tytanu. 

3. Cel i zakres badań własnych 

Określenie mechanizmu i kinetyki powstawania zgrzeiny punktowej bez trawienia styku 
łączonych blach ułatwi zastosowanie rezystancyjnego zgrzewania punktowego stopów ty-
tanu w zautomatyzowanych systemach wytwarzania. Wykonanie próbnych złączy zgrze-
wanych umoŜliwi przeprowadzenie badań metalograficznych struktury złączy punktowych 
blach ze stopu tytanu Ti-2Nb-Sn o grubości 1,5 mm. 

4. Mechanizm i kinetyka powstawania złącza zgrzewanego 

Samoistne nasycenie tlenem przypowierzchniowych warstw tytanu w kontakcie fi-
zycznym łączonych stopów tytanu powoduje zwiększenie ich twardości w porównaniu  
z materiałem osnowy (tab. 1), co blokuje wyjście i powstawanie nowych dyslokacji  
w strefie zgrzewania [3]. 

Występowanie powłoki tlenkowej i warstwy utlenionej w strefie zgrzania, przy tem-
peraturze zgrzewania w zakresie od 800 do 900ºC, powoduje wzrost twardości kontaktu 
fizycznego oraz róŜną wytrzymałość złącza na odrywanie (tab. 1). Zwiększenie tem-
peratury zgrzewania do 950ºC intensyfikuje dyfuzję tlenu z powierzchni w głąb materiału 
rodzimego, która umoŜliwia rozpuszczanie tlenków tytanu w strefie zgrzewania. Energia 
aktywacji atomów powierzchni kontaktu zwiększa się, powodując wzrost wytrzymałości 
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złącza do poziomu charakterystycznego dla złączy zgrzewanych ze stopów tytanu po wy-
Ŝarzaniu w próŜni (tab. 2). 

 
T a b e l a  1 

Twardość i wytrzymałość złączy zgrzewanych dyfuzyjnie przy róŜnych temperaturach 
zgrzewania i grubościach powłoki tlenkowej na elementach zgrzewanych [3] 

Temperatura 
zgrzewania 

Grubość powłoki 
tlenkowej 

Twardość 
strefy zgrzania 

Wytrzymałość 
na odrywanie 

[oC] 10–10[m] [HV 0,1] [MPa] 
800 0 330   50 
800 20 318 290 
800 340 336 220 
800 540 340 700 
850 0 300 230 
850 15 418   40 
900 0 293 710 
900 20 320 710 
900 540 338 705 
950 0 310 710 
950 20 315 720 
950 540 308 720 
950 1200 356 720 

 
T a b e l a  2 

Wytrzymałość na ścinanie złączy zgrzewanych ze stopu tytanu Ti-4Al-1Mn  
po wyŜarzaniu w próŜni [3] 

Nr próbki Temperatura wyŜarzania Czas wyŜarzania 
Wytrzymałość 

na ścinanie 
 [oC] [min.] [MPa] 
1 900   15 580 
2 900   30 740 
3 900   60 750 
4 900 120 710 
5 900 180 746 (MR) 
6 950   15 756 
7 950   30 746 (MR) 
8 950   60 744 (MR) 
9 950 120 738 (MR) 
10 950 180 740 (MR) 
11 975   15 700 (MR) 
12 975   30 715 (MR) 
13 975   60 720 (MR) 

(MR) – próbka zerwana w materiale rodzimym złącza 
 
Sporządzenie wykresu zaleŜności lnτ (1/T) z wykorzystaniem wyników badań po-

danych w tab. 2 umoŜliwia określenie efektywnej energii aktywacji Ek powstawania kon-
taktu fizycznego o polu powierzchni Ak = 1 w warunkach izotermicznego wyŜarzania 
kontaktu łączonych stopów tytanu (rys. 3). 
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Efektywna energia aktywacji Ek powstawania kontaktu fizycznego – strefy zgrzania, 
określona z zaleŜności przedstawionej na rys. 3, wynosi 91 kcal/mol, która w przybliŜeniu 
jest równa wartości energii aktywacji dyfuzji dla tytanu, co umoŜliwia kontrolowanie pow-
stawania złącza zgrzewanego przy izotermicznym wyŜarzaniu (bez oddziaływania napręŜeń 
od zewnętrznej siły docisku zgrzewania) przebiegiem dyfuzji objętościowej. 

 

 
 
WyŜarzanie stopów tytanu przy temperaturze wyŜszej od temperatury ich prze- 

miany polimorficznej moŜe spowodować zmniejszenie intensywności powstawania kon- 
taktu fizycznego w rezultacie rekrystalizacji łączonych metali. Umacniające działanie  
tlenu moŜe powodować powstawanie pęknięć w materiale rodzimym złączy, zgrzewa- 
nych przy temperaturze 950ºC i grubości powłoki tlenkowej na elementach zgrzewanych 
1200 × 10–10 m [3]. 

Zmiana mikrogeometrii powierzchni kontaktu w rezultacie wyŜarzania izotermicznego 
w próŜni powstającej podczas zgrzewania stopów tytanu [3] związana jest z przemianą 
polimorficzną tytanu, w wyniku której powstaje róŜnica objętości między fazą α i fazą β, 
która powoduje wystąpienie napręŜeń w strefie zgrzewania. Wielkość napręŜeń wewnętrz-
nych w strefie zgrzewania moŜna opisać wzorem [3] 

σ = 1/3 × ∆V/V × E 

w którym: ∆V/V = 0,17 dla tytanu, E – moduł Younga przy temperaturze przemiany 
polimorficznej równej 880ºC wynosi 53 GPa. Równoczesne oddziaływanie napręŜeń we-
wnętrznych o wartości σ = 30 MPa i docisku zgrzewania o wielkości ok. 20 MPa, przy 
ograniczonej objętości kontaktu fizycznego, powoduje odkształcenie plastyczne po-
wierzchni kontaktu [2–4]. Prędkość odkształcenia plastycznego w materiale rodzimym 
zaleŜy przede wszystkim od szybkości rozpuszczania wr tlenu w osnowie stopu tytanu przy 
jego nagrzewaniu podczas zgrzewania rezystancyjnego. Szybkość rozpuszczania powłoki 
tlenkowej wr w zaleŜności od temperatury zgrzewania moŜna opisać równaniem [3] 

wr = ∆y/τ    lub    wr = n exp (–E/RT) 

gdzie ∆y to zmiana grubości powłoki tlenkowej, którą moŜna opisać wzorem 

Rys. 3. ZaleŜność czasu powstawania 
strefy zgrzewania od tempera-
tury izotermicznego wyŜarzania  
kontaktu fizycznego stopów 
tytanu [3] 

Fig. 3. Relationship between the weld 
zone formation time, tempera-
ture of isothermal annealing and 
physical contact of titanium 
alloys [3] 
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∆y = 2/Π × ρm/ρt × s/f × (D × τ)1/2 

gdzie: 
ρm   – gęstość stopu tytanu, 
ρt    – gęstość tlenku tytanu, 
s, f  – masa tlenu: masa tlenku tytanu w jednostce objętości stopu tytanu, 
D    – współczynnik dyfuzji tlenu przy temperaturze zgrzewania, 
τ     – czas rozpuszczania powłoki tlenkowej, który przy ∆y = const moŜna opisać wzorem 

lg τ = E/2,3 RT + C 
w którym 

C = lg ∆y – lg n 

gdzie n to współczynnik. 
Doświadczalnie wyznaczona zaleŜność czasu rozpuszczania powłoki tlenkowej od tem-

peratury (rys. 4) umoŜliwia określenie współczynnika kierunkowego prostej przedsta-
wionej na wykresie, którego wartość odpowiada niezbędnej energii aktywacji procesu 
rozpuszczania powłoki tlenkowej E = 75 kcal/mol [3]. 

 

 
Rys. 4. ZaleŜność czasu rozpuszczania powłoki tlenkowej od temperatury [3]; 

       grubość powłoki tlenkowej: 1 – 210 × 10–10 m, 2 – 30 × 10–10 m 
Fig. 4. Relationship between the oxide coating dissolution time and temperature [3]: 

thickness of oxide coating: 1 – 210 × 10–10 m, 2 – 30 × 10–10 m 
 
Z przedstawionej analizy wynika, Ŝe kinetyka powstawania punktowego złącza zgrze-

wanego bez stapiania powierzchni kontaktu (w stanie stałym) jest określona czasem τ  
i energią aktywacji procesu rozpuszczania powłoki tlenkowej E wg równania 

lg τ = E/2,3RTs + C 

gdzie: 
R  – uniwersalna stała gazowa, 
Ts – temperatura zgrzewania ºC, 
C – stała. 
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Obliczony czas rozpuszczania powłoki tlenkowej o grubości 30 × 10-10 m w zaleŜności 
od temperatury zgrzewania Ts wynosi 

τ = 5,6 s    przy    Ts = 500ºC 

τ = 0,12 s    przy    Ts = 600ºC 

natomiast τ = 6 × 10–4 s jest porównywalny z czasem punktowego zgrzewania rezy-
stancyjnego stopów tytanu. 

5. Wyniki badań własnych 

Próbne złącza zakładkowe blach ze stopu tytanu o grubości 1,5 mm wykonano na typo-
wej zgrzewarce punktowej o mocy 12 kVA, wyposaŜonej w elektrody zgrzewalnicze ze 
stopu Cu–Cr o płaskiej powierzchni roboczej stoŜka o średnicy 6 mm, przy następują- 
cych parametrach zgrzewania: Pzg = 500 N, Izg = 7 500 A, tzg = 0,20 s; szerokość zakładki: 
15 mm; podziałka złącza: 30 mm; luz między blachami po zgrzewaniu: 0,20 mm; średnica 
zgrzeiny punktowej po próbie wyłuskiwania: 6,2 mm. Wyniki badań mikroskopowych 
struktury punktowych zgrzein przedstawiono na rys. 5–7. 

 

 
Rys. 5. Struktura materiału rodzimego – stop tytanu Ti-2Nb-Sn. 

Powiększenie: 100:1, trawienie selektywne 
Fig. 5. The structure of parent metal – Ti-2Nb-Sn titanium alloy. 

Magnification: 100:1, Selective etching 
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Rys. 6. Typowa struktura brzegu zgrzeiny punktowej. Powiększenie: 100:1, 

trawienie selektywne 
Fig. 6. Typical structure of spot weld edge. Magnification: 100:1, Selective etching 

 

 
Rys. 7. Struktura typu martenzytycznego strefy zgrzania w obszarze centralnym 

zgrzeiny punktowej. Powiększenie 100:1, trawienie selektywne 
Fig. 7. Martensistic type of structure in central area of the weld zone. 

Magnification: 100:1, Selective etching 
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Pomiary twardości zgrzeiny punktowej przeprowadzono zgodnie z wymaganiami 
normy PN-EN 1043-2: 1996. Wyniki pomiarów twardości zgrzeiny punktowej podano  
w tab. 3. 
 

T a b e l a  3 

Wyniki pomiarów twardo ści HV0,1 zgrzeiny punktowej 

Nr 
pomiaru 

Brzeg zgrzeiny 
[HV 0,1] 

Środek zgrzeiny 
[HV 0,1] 

Materiał rodzimy 
[HV 0,1] 

1 215 192 162 
2 177,5 212 164 
3 181 195 164 
4 191 194  
5 175 186  
6 210 181  
7 196 173  
8 201   
9 194   
10 201   

6. Podsumowanie 

Przedstawiony proces zgrzewania punktowego w fazie stałej jest pierwszą próbą w kra-
jowym piśmiennictwie opisu zjawisk fizycznych, w których równocześnie występują od-
kształcenie plastyczne i rozpuszczanie powłok tlenkowych w bardzo krótkim czasie, przy 
róŜnych temperaturach wyŜarzania kontaktu łączonych stopów tytanu, np. Ti-2Nb-Sn. Ana-
liza procesu zgrzewania rezystancyjnego bez częściowego stapiania kontaktu umoŜliwia 
określenie mechanizmu powstawania strefy zgrzania (zgrzeiny) i obliczenia kinetyki spa-
jania oraz przeprowadzenie matematycznej analizy wpływu procesów dyfuzyjnych, migra-
cji ziaren i rozpuszczania tlenków tytanu w osnowie stopów tytanu, a takŜe ich wpływu na 
strukturę i twardość zgrzeiny punktowej (tab. 3). Dotychczasowe rozwaŜania i wyniki 
badań nie umoŜliwiają – niestety – znalezienia jednoznacznego, matematycznego opisu ca-
łego procesu, a tylko jego poszczególnych faz. Proces zgrzewania punktowego bez 
stapiania kontaktu blach ze stopów tytanu umoŜliwia intensyfikację tworzenia się ciągłej 
metalicznie granicy spajania (strefy zgrzania) przez kontrolowanie szybkości rozpuszczania 
samoistnej powłoki tlenkowej w objętości kontaktu podczas zgrzewania. Nagrzewanie ma-
teriału rodzimego do temperatury ok. 900ºC i bardzo szybkie jego chłodzenie w czasie 
cyklu zgrzewania powoduje wydzielanie się fazy martenzytycznej 'α  na granicy spajania 
(rys. 7) i umocnienie złącza. Wyeliminowanie dokładnego oczyszczania (trawienia che-
micznego) powierzchni kontaktu blach ze stopów tytanu z samoistnej powłoki tlenkowej 
przed zgrzewaniem umoŜliwia zwiększenie zakresu zastosowania punktowego zgrzewania 
rezystancyjnego w zautomatyzowanych (zrobotyzowanych) systemach wytwarzania. Nie-
które zagadnienia przedstawione w tym artykule zostały juŜ zweryfikowane praktycznie, 
jak tworzenie się strefy zgrzania czy teŜ powstawanie wspólnych ziaren łączonych metali 
podczas punktowego zgrzewania rezystancyjnego w fazie stałej. Obecnie prowadzone są 
intensywne prace nad dalszymi uściśleniami rozwoju tego procesu, a w szczególności ba-
dania wpływu parametrów zgrzewania rezystancyjnego na strukturę i właściwości me-
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chaniczne złączy zgrzewanych punktowo ze stopów tytanu oraz innych, trudno spawalnych 
materiałów konstrukcyjnych i inŜynierskich. Jednak zagadnienia te są dość skomplikowane 
i będą przedstawiane w oddzielnych publikacjach. 
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