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Streszczenie
W pracy omówiono wyniki badań lutowanych połączeń w samochodowych
wymiennikach ciepła, a także procedurę predykcji ich jakości za pomocą sztucznych sieci
neuronowych. Analizę poprzedzono przeglądem stanu wiedzy (rozdz. 1). Stwierdzono, że
wymienniki ciepła są ważnymi wyrobami przemysłu motoryzacyjnego, a proces
technologiczny montażu decyduje o ich jakości. Połączenia lutowane muszą spełniać liczne
wymagania, w tym szczelności, wytrzymałości mechanicznej i odporności na korozję, na
które wpływają właściwości łączonych materiałów i spoiwa lutowniczego, a także
technologia i parametry lutowania. Ocena złożonych procesów i wyrobów, w warunkach
posiadania niepełnych informacji, wymaga użycia narzędzi wspomagania decyzji,
uzupełniających wiedzę i doświadczenie pracowników. Główny cel pracy dotyczy zatem
opracowania procedury predykcji jakości lutowanych połączeń za pomocą sztucznych sieci
neuronowych (rozdz. 2).
Do dalszych badań wybrano lutowane połączenia stopów aluminium AA3003
i AA4343, wykonane w piecu radiacyjno-konwekcyjnym w atmosferze azotu, zgodnie
z technologią CAB (ang. Controlled Atmosphere Brazing) (rozdz. 3). W części
doświadczalnej analizowano (rozdz. 4): 1) makro- i mikrostruktury metalograficzne
(mikroskopia świetlna i skaningowa mikroskopia elektronowa), 2) skład chemiczny oraz
profil zmian stężenia pierwiastków (spektroskopia rentgenowskia z dyspersją energii EDS),
3) podstawowe właściwości mechaniczne, w tym mikrotwardość Vickersa, moduł Younga,
odkształcenie plastyczne (nanointendancja), 4) odporność na korozję (potencjodynamiczna
polaryzacja elektrochemiczna i napylanie mgłą solną), 5) wymiary geometryczne oraz
ewentualne wady (współrzędnościowa technika pomiarowa, trójwymiarowe skanowanie
optyczne, rentgenowska tomografia komputerowa, 6) szczelność, 7) wytrzymałość na
rozrywanie, szoki cieplne i pulsacje ciśnienia oraz 8) odporność na szoki cieplne. W celu
oceny stabilności procesu wytwarzania wymienników ciepła wykonano test normalności
rozkładu - chi-kwadrat, histogramy aproksymowane rozkładem normalnym, a wyniki
pomiarów zestawiono na dystrybuancie teoretycznej rozkładu normalnego. Obliczono także
wskaźniki zdolności jakościowej procesu Cp i Cpk.
Zebrany

materiał

doświadczalny

pozwolił

przedstawić

kompleksową

charakterystykę lutowanych połaczeń, a także przygotować najważniejsze założenia
autorskiej procedury ich oceny za pomocą sztucznych sieci neuronowych (rozdz. 5). W celu
wyboru najskuteczniejszych sieci, eksperymentalnie zmieniano ich strukturę i parametry,
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w tym: 1) algorytmy uczenia (Levenberga-Marquardta, regularyzacji bayesowskiej,
gradientu skalowania sprzężonego oraz Broydena-Fletchera-Goldfarba-Shanno), 2) liczbę
neuronów ukrytych (6-30), 3) funkcje aktywacji (liniową, logistyczną, tangens
hiperboliczny i wykładniczą). Omówiono także możliwość stosowania opracowanych sieci
w warunkach przemysłowych.
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Abstract
The paper discusses the test results of brazed joints in automotive heat exchangers,
as well as the procedure of predicting their quality using artificial neural networks. The
analysis was preceded by a review of the state of knowledge (chapter 1). It was found that
heat exchangers are important products of the automotive industry, and the technological
assembly process determines their quality. Brazed joints must meet a wide range of
requirements, including tightness, mechanical strength and corrosion resistance, which are
influenced by the properties of the joined materials and the solder binder, as well as
technology and brazing parameters. The assessment of complex processes and products, in
conditions of having incomplete information, requires the use of decision support tools that
complement the knowledge and experience of employees. The main objective of the work
is therefore to develop a procedure for the prediction of the quality of brazed joints using
artificial neural networks (chapter 2). Brazed joints made of aluminum alloy AA3003 and
AA4343 were chosen for further tests, made in a radiation-convection oven under a nitrogen
atmosphere, according to CAB technology (Controlled Atmosphere Brazing) (chapter 3).
The experimental part include results of (chapter 4): 1) macro- and microstructured
metallographic microscopy (light microscopy and scanning electron microscopy),
2) chemical composition and profile of concentration changes of elements (x-ray
spectroscopy with EDS energy dispersion), 3) basic mechanical properties, including
Vickers microhardness, Young's modulus, plastic deformation (nanointendance),
4) corrosion resistance (potentiodynamic electrochemical polarization and salt spray
fogging), 5) geometrical dimensions and possible defects (coordinate measuring technique,
three-dimensional optical scanning, X-ray computed tomography, 6 ) tightness, 7) resistance
to burst, thermal shocks and pressure pulsation, and 8) resistance to thermal shocks. In order
to assess the stability of the heat exchangers production process, a normality test for the
distribution - chi-square, as well as histograms approximated by normal distribution was
performed, the results of the measurements were presented on the theoretical distribution of
the normal distribution. The indicators of the qualitative capacity of the Cp and Cpk process
were also calculated. The collected experimental material allowed to present
a comprehensive description of brazed joints, as well as to prepare the most important
assumptions of the author's assessment procedure using artificial neural networks (chapter
5). In order to select the most effective networks, their structure and parameters were
experimentally changed, including: 1) learning algorithms (Levenberg-Marquardt, Bayesian
7

OCENA LUTOWANYCH POŁĄCZEŃ W SAMOCHODOWYCH WYMIENNIKACH CIEPŁA
ZA POMOCĄ SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH

regularization, conjugated scaling gradient and Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno),
2) number of hidden neurons (6-30), 3) activation functions (linear, logistic, hyperbolic
tangent and exponential). The possibility of using developed networks in industrial
conditions was also discussed.
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Wprowadzenie
W praktyce przemysłowej coraz większego znaczenia nabierają trwałość wyrobów
oraz całkowity koszt produkcji. Z jednej strony obserwuje się ciągłe doskonalenie procesów
wytwarzania w celu zapewnienia ich stabilności, obejmujące zmniejszanie brakowości
wyrobów finalnych, z drugiej dążenie do minimalizowania kosztów generowanych przez
przedsiębiorstwa, poprzez między innymi ograniczenie liczby badań niszczących. Skłania
to do poszukiwania nowych rozwiązań w zakresie racjonalizacji zaawansowanych procesów
wytwarzania, wyrobów i metod ich kontroli, których złożoność uniemożliwia wyznaczenie
adekwatnych, opisujących je modeli matematycznych. W przypadku nieskuteczności metod
analitycznych stosuje się metody sztucznej inteligencji, zdolne do uczenia się i adaptacji do
ciągle zmieniających się warunków produkcji.
Nieodłącznym elementem struktury procesu technologicznego montażu jest kontrola
jakości, pozwalająca identyfikować nieprawidłowości półwyrobu lub wyrobu mogące
pojawić się w trakcie jego realizacji. Kompleksowa ich ocena ma charakter jakościowy
i ilościowy, to znaczy koncentruje się na porównaniu wybranych cech wyrobu z założonymi
wzorcami (wymaganiami jakościowymi) oraz analizie liczbowych wyników badań
(wymagań ilościowych). Za celowe wydaje się poszukiwanie niezawodnych metod kontroli
procesów i wyrobów, pozwalające minimalizować prawdopodobieństwo wystąpienia ich
niezgodności. Przykładem jest uzupełnianie tradycyjnych procesów kontroli wyrobów
o metody sztucznej inteligencji, w tym sztuczne sieci neuronowe umożliwiające
przewidywanie przyszłych zdarzeń w warunkach posiadania niepełnych danych
produkcyjnych.
Szczególnie istotne jest praktyczne zastosowanie metod sztucznej inteligencji
w praktyce przemysłowej, zwłaszcza tam, gdzie wymaga się od wyrobów określonej
trwałości eksploatacyjnej ze względu na warunki ich pracy. Przykładem są samochodowe
wymienniki ciepła. Wszelkie ich wady prowadzą do zaburzenia funkcji chłodzenia silnika
lub wycieku czynnika chłodzącego, a w konsekwencji awarii układu chłodzenia silnika lub
klimatyzacji samochodowej. Szczególną uwagę zwraca się na połączenia lutowane
decydujące o trwałości finalnej tych wyrobów.
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1. Przegląd stanu wiedzy
1.1. Znaczenie montażu w systemie produkcyjnym
Pojęcie montażu pochodzi od francuskiego słowa montage i zgodnie z definicją
zawartą w słowniku języka polskiego PWN pod red. Doroszewskiego oznacza składanie
maszyn, urządzeń, budowli z gotowych części lub łączenie oddzielnych części w jedną
artystyczną, kompozycyjną całość lub całość powstałą przez połączenie fragmentów.
Według PN-89/M-08508 montaż to ogół czynności mających na celu połączenie części lub
zespołów w zespoły bardziej złożone lub w gotowy wyrób (maszynę, urządzenie), przy
zastosowaniu różnego rodzaju połączeń. Definicja podana w polskiej normie najbardziej
wyczerpująco ujmuje sens montażu przemysłowego, który jest zbiorem połączeń
wykonywanych w celu uzyskania określonych cech zespołu lub gotowego wyrobu.
Na podstawie prac [6, 8, 17, 18, 28, 38, 61, 78, 113, 131, 145, 163, 180] przyjęto, że
proces technologiczny montażu jest końcowym i jednocześnie najważniejszym etapem
procesu produkcyjnego wpływającym na cechy wyrobu finalnego. Obejmuje czynności
związane z łączeniem wszystkich części, podzespołów i zespołów w celu otrzymania
jednostki funkcjonalnej wyższego rzędu o założonym poziomie jakości. Podstawą tak
rozumianego zagadnienia są relacje zachodzące między procesem technologicznym
montażu a innymi elementami systemu produkcyjnego (rys. 1.1). Powiązania te dotyczą
przepływu materiałów i informacji między poszczególnymi ich podsystemami.

Planowanie wyrobu
Projektowanie i rozwój wyrobu

Planowanie produkcji

Kontrola i sterowanie produkcją

Dostawca

Proces
zaopatrzenia

Proces
wytwarzania

Przepływ materiałów

Proces montażu

Proces
dystrybucji

Klient

Przepływ informacji

Rys. 1.1. Miejsce procesu montażu w systemie produkcyjnym [8, 113, 145]
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Proces technologiczny montażu, poza czynnościami związanymi bezpośrednio
z łączeniem części, zawiera również funkcje przygotowawcze, pomocnicze, kontrolne
i obsługowe [8, 89, 145, 181]. Zagadnienia rozpatrywane w niniejszej pracy, dotyczące
szeroko rozumianej oceny wyrobów, w szczególności połączeń lutowanych, wpisane są
w istotę montażu (rys. 1.2).

Funkcje montażu

Łączenie części
lub zespołów

Funkcje
przygotowawcze

Funkcje
pomocnicze

Funkcje
kontrolne

Funkcje
obsługowe

Rys. 1.2. Funkcje montażu [145]

Nof i inni [8, 28, 113, 146] zwrócili uwagę, że proces technologiczny montażu
stanowi ponad 50% całkowitej pracochłonności procesu produkcyjnego i 20% całkowitych
kosztów produkcji, z których około 50% zajmują zadania związane z montażem (rys. 1.3).
Przedstawione dane statystyczne wskazują na znaczący udział procesu technologicznego
montażu

w całkowitej

czasochłonności

produkcji

oraz

w ponoszonych przez

przedsiębiorstwo kosztach. Wskazują potencjalne źródło oszczędności, które można
uzyskać przez usprawnienie tego obszaru produkcji.
Całkowita czasochłonność produkcji

Całkowity koszt produkcji

Rys. 1.3. Podział czasochłonności i kosztów produkcji [8, 113]
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Zwiększenie zainteresowania tematyką montażu nastąpiło w latach osiemdziesiątych
XX wieku, jednak postęp w tej dziedzinie zachodzi zdecydowanie wolniej niż w innych
technikach wytwarzania [65, 96, 131, 137, 157, 176, 177, 184, 189]. Nof [113] za przyczynę
wskazał stosunkowo mniejszy stopień automatyzacji montażu w porównaniu z innymi
procesami technologicznymi. W celu rozwoju technologii i organizacji montażu
organizowane są konferencje i badania naukowe [33, 92, 94, 95, 118, 125, 178, 190, 193],
które dotyczą między innymi:
 innowacji w zakresie połączeń montażowych,
 zapewnienia jakości wyrobów i planowania kontroli produkcji,
 wirtualnego modelowania i symulacji procesów technologicznych,
 modułowych technologii i konstrukcji,
 automatyzacji i robotyzacji montażu,
 technologiczności konstrukcji,
 organizacji pracy.
Spośród wielu rozwiązań usprawniających procesy technologiczne montażu nie
opracowano jak dotąd adekwatnego i odzwierciedlającego je w pełni modelu
matematycznego oraz nie udostępniono powszechnie akceptowalnych i spójnych metod ich
oceny. Często dokonywana jest ona w sposób subiektywny, oparty na wiedzy
i doświadczeniu oceniającego. Wynika to ze złożoności tych procesów i trudności
w opracowaniu uniwersalnych narzędzi [80]. Ważnym wyzwaniem dla projektujących
procesy technologiczne montażu jest zapewnienie wymaganej jakości wyrobów oraz
wydajności produkcji w zmieniających się warunkach przemysłowych i zwiększającej się
konkurencyjności przedsiębiorstw [39].
Całokształt działań obejmujących ocenę wyrobów w fazie produkcyjnej, w tym
dążenie do minimalizowania ryzyka pojawienia się ich wad podczas eksploatacji, wymaga
skutecznych narzędzi i procedur umożliwiających wykrywanie nieprawidłowości na
wczesnym etapie produkcji i podejmowanie czynności zapobiegających ich powstawaniu.
Zagadnienia te są szczególnie ważne w procesach zautomatyzowanych, w których
odpowiednie sterowanie działaniami kontrolnymi pozwala na wypracowanie racjonalnej
oceny montażu w sposób automatyczny [80]. Kontrolę montażu uznaje się obecnie za jedno
z najważniejszych i jednocześnie najtrudniejszych zagadnień rozwiązywanych w produkcji
[162].
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1.2. Wymienniki ciepła i warunki ich pracy
Przemysł motoryzacyjny jest jednym z największych i najważniejszych sektorów
gospodarki na świecie [4]. Dowodzą o tym wprowadzone w ciągu ostatnich lat innowacje
oraz znaczący jego udział w globalnym rynku [108]. Uwzględniając znaczenie przemysłu
motoryzacyjnego w tworzeniu światowego wzrostu gospodarczego, dąży się nie tylko do
ograniczania kosztów produkcji, ale również poprawy stabilności procesów i trwałości
wyrobów. Jednymi z ważniejszych wyrobów przemysłu motoryzacyjnego są samochodowe
wymienniki ciepła, zbudowane z rdzenia stanowiącego powierzchnię wymiany ciepła oraz
części transportujących czynnik chłodzący, w tym rur i zbiorników [169]. Ze względu na
funkcję pełnioną w pojeździe wyróżnia się chłodnice: cieczy, powietrza doładowanego,
oleju, skraplacze, nagrzewnice i parowniki (rys. 1.4).

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Rys. 1.4. Wymienniki ciepła: a) chłodnica cieczy, b) skraplacz, c) nagrzewnica, d) chłodnica
powietrza doładowanego, e) parownik, f) chłodnica oleju [198]

Z wymienników ciepła buduje się moduły, umożliwiające łatwy i szybki montaż
w samochodzie. Głównym celem modularyzacji wyrobów jest otrzymywanie zespołów
o pewnej funkcjonalnej i konstrukcyjnej autonomiczności, która pozwala na ich montaż
i demontaż bez naruszania pozostałych zespołów [93]. Na rys. 1.5 przedstawiono lokalizację
modułów obsługi termicznej silnika (ang. CRFM - Condenser, Radiator, Fan, Motor
Module) oraz przewietrzania i klimatyzacji w samochodzie (ang. HVAC – Heating,
Ventilation, Air Conditioning).
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Rys. 1.5. Schemat samochodu z uwzględnieniem modułów obsługi termicznej silnika i wnętrza
pojazdu oraz przewietrzania i klimatyzacji [198]

Wymienniki ciepła stosowane są w układach klimatyzacji samochodowej
i chłodzenia silnika. W pierwszym następuje obieg czynnika chłodzącego, który podlega
przemianom termodynamicznym, takim jak sprężanie, skraplanie, a następnie rozprężanie
i parowanie (rys. 1.6).

Rys. 1.6. Przemiany termodynamiczne czynnika chłodzącego R134a w układzie klimatyzacji
samochodowej [191]

Czynnik chłodzący układu klimatyzacji samochodowej rozpoczyna obieg (rys. 1.7)
w sprężarce, która zwiększa jego ciśnienie i temperaturę, po czym wtłacza do skraplacza,
w którym przekazuje ciepło do otoczenia i skrapla się do fazy ciekłej. W kolejnym etapie
zawór rozprężny zmniejsza ciśnienie i temperaturę czynnika chłodzącego, aby w parowniku
umożliwić pobranie ciepła otaczającego moduł klimatyzacji i zmianę stanu skupienia
z ciekłego na gazowy [91, 191].
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Zawór rozprężny

Sprężarka
Skraplacz

Wentylator
wnętrza
pojazdu
Parownik
Filtr

Wentylator

Rys. 1.7. Schemat układu klimatyzacji [196]

W układzie chłodzenia silnika (rys. 1.8) zachodzi wymuszany przez pompę obieg
cieczy chłodzącej, która przepływając przez kanały wewnątrz korpusu silnika odbiera
otaczające go ciepło i odprowadza przez chłodnicę na zewnątrz. Średnia temperatura
spalania mieszanki paliwowo-powietrznej wynosi 1000oC, a maksymalna około 2200oC.
Ciepło pochodzące od nagrzewających się tłoków silnika odprowadza się na zewnątrz, aby
uniemożliwić osiągnięcie temperatury topnienia ich materiału lub pogorszenia właściwości
mechanicznych [52, 153]. Włączenie nawiewu w kabinie samochodu powoduje oddawanie
ciepła z nagrzewnicy do chłodniejszego powietrza i ogrzewanie wnętrza pojazdu [69, 126,
130].
Zawór ogrzewania
Wentylator
Chłodnica cieczy

Termostat
Ciepłe powietrze

Nagrzewnica

Silnik
Pompa wody

Zimne powietrze

Rys. 1.8. Schemat układu chłodzenia silnika [196]

Wymiennikom ciepła stawia się liczne wymagania, które podyktowane są
warunkami ich pracy, takimi jak ciśnienie, dynamicznie zmieniająca się temperatura oraz
korozyjne oddziaływanie mediów z nim współpracujących. Na tej podstawie przyjmuje się,
że powinny charakteryzować się one dobrą szczelnością, wydajnością cieplną, trwałością
mechaniczną, a także odpornością na korozję [172, 191].
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1.3. Połączenia

lutowane

i

technologie

lutowania

samochodowych

wymienników ciepła
Głównym zadaniem procesu technologicznego montażu jest wykonywanie połączeń
montażowych, które jak już wspomniano decydują o trwałości finalnej wyrobów i kształtują
ich cechy użytkowe. Podstawowa klasyfikacja połączeń montażowych (rys. 1.9) dzieli je na
rozłączne i nierozłączne. Te pierwsze można wielokrotnie rozłączać i łączyć stosując te same
części, natomiast w przypadku tych drugich zarówno części złączone, jak i łączniki ulegają
uszkodzeniu [12]. Wybór typu połączenia i równocześnie najbardziej odpowiedniej techniki
łączenia wymaga uwzględnienia licznych czynników, w tym konstrukcji połączenia,
warunków ich eksploatacji oraz właściwości materiałów stosowanych w procesie montażu
[19].
Połączenia montażowe

Nierozłączne

Rozłączne

Spajane

Sczepne

Plastycznieodkształtne

Skrętne

Czopowocierne

Kształtowe

Lutowane

Klejowe

Nitowe

Gwintowe

Wciskowe

Wpustowe

Zgrzewane

Zaginane

Wypustowe

Spawane

Klinczowe

Kołkowe
Sworzniowe

Rys. 1.9. Klasyfikacja najważniejszych połączeń montażowych [131, 183]

W samochodowych wymiennikach ciepła stosuje się połączenia lutowane, które
zaliczane są do grupy nierozłącznych połączeń spajanych [53, 46, 154, 199]. Poprawność
ich wykonania wpływa na cechy eksploatacyjne wyrobu. Głównym zadaniem
samochodowych

wymienników

ciepła

jest

zapobieganie

przegrzaniu

silnika

i zapewnienie komfortu cieplnego we wnętrzu pojazdu. Środkiem pośredniczącym w tej
funkcji jest czynnik chłodzący w układach klimatyzacji i chłodzenia silnika. Thulukkanam
i Żurek [171, 192] zwrócili uwagę, że szczelność jest jednym z ważniejszych wymagań
stawianych wyrobom mającym kontakt z medium pośredniczącym w wymianie ciepła.
Jakość montażu nierozłącznego, w tym poprawność wykonania połączeń lutowanych
kształtuje zatem trwałość samochodowych wymienników ciepła.
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Lutowanie polega na łączeniu materiałów metalowych za pomocą dodatkowego
materiału nazywanego spoiwem lutowniczym (lutem). Proces, w którym następuje stopienie
lutu bez nadtapiania łączonych materiałów, realizuje się w temperaturze większej od jego
topnienia, ale mniejszej od topnienia łączonych materiałów [114, 152, 171, 183]. Wybór
lutowania, jako głównej techniki wykonywania połączeń montażowych w samochodowych
wymiennikach ciepła, wynika z jej zalet ekonomicznych i technologicznych. W tabeli 1.1
przedstawiono najważniejsze zalety i wady lutowania w porównaniu z innymi technikami
łączenia materiałów [104].
Tabela 1.1. Zalety i wady lutowania w porównaniu z innymi technikami łączenia materiałów
[104]

Zalety

Wady

1.

Znikomy wpływ na skład chemiczny
materiałów łączonych

1.

Zmniejszona stabilność połączeń
w zwiększonej temperaturze ich pracy

2.

Nieznaczny wpływ na mikrostrukturę
materiałów łączonych

2.

Podatność materiału na działanie
karbu

3.

Możliwość łączenia różnych
materiałów metalowych

3.

Często konieczność stosowania
topnika lub atmosfery kontrolowanej

4.

Brak nadtopienia materiałów
łączonych

4.

Wymagane projektowanie połączeń
o odpowiednich wymiarach szczelin
kapilarnych

5.

Możliwość łączenia elementów
o różnych grubościach

5.

Zalecane zapewnienie czystości
łączonych powierzchni materiałów

6.

Zastosowanie dużego obszaru
łączenia pozwala na równomierny
rozkład naprężeń

7.

Możliwość łączenia materiałów
porowatych

8.

Łatwość wykonania połączeń
w złożonych konstrukcjach

9.

Nieznaczne naprężenia własne
i odkształcenia po procesie lutowania

10.

Możliwość automatyzacji
i robotyzacji procesu
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Trwałość połączeń lutowanych zależy od wielu czynników, w tym od właściwości
łączonych materiałów i spoiwa lutowniczego [19]. Powszechnie stosowanymi materiałami
w produkcji samochodowych wymienników ciepła są stopy aluminium i miedzi. Jeszcze
niedawno montowano mosiężne zbiorniki z miedzianym rdzeniem wymiennika ciepła lub
obecnie bardziej popularne rozwiązanie polega na łączeniu rdzenia wymiennika ciepła
wykonanego ze stopów aluminium ze zbiornikami z tworzyw sztucznych [24, 30, 52, 171,
200].
Ghassemieh [51] wymienił najważniejsze kryteria doboru materiałów na wyroby
przemysłu motoryzacyjnego, które są rezultatem sprecyzowanych wymagań klientów,
a także uregulowań prawnych w zakresie przepisów środowiskowych. Uznano, że powinny
charakteryzować

się

lekkością,

bezpieczeństwem

eksploatacyjnym,

możliwością

recyklingu, a ich koszt powinien być jak najmniejszy. Niektóre kryteria są ze sobą sprzeczne,
dlatego ważnym zadaniem jest wybór optymalnego materiału do konkretnego zastosowania.
Dubey [34] porównał stopy aluminium i stopy miedzi stosowane w produkcji
samochodowych wymienników ciepła. Zastosowanie stopów aluminium w porównaniu ze
stopami miedzi umożliwia około 50% zmniejszenie kosztu zakupu materiałów i takie samo
zwiększenie lekkości (zmniejszenie masy), przy niewiele gorszej przewodności cieplnej. Na
podstawie otrzymanych wyników wykazano, że lepsze w kontekście rozpatrywanych
kryteriów są stopy aluminium. Z danych statystycznych zawartych w pracy [51, 103]
wynika, że przemysł motoryzacyjny jest największym odbiorcą segmentu tego
przetwórstwa. Rozwój zainteresowania wytwarzaniem wymienników ciepła ze stopów
aluminium nastąpił od 1980 roku i związany był z postępem w technologii lutowania
w atmosferze kontrolowanej CAB (ang. Controlled Atmosphere Brazing) z zastosowaniem
niekorozyjnych topników [148, 173]. Obecnie jest ona wiodącą technologią lutowania
aluminiowych wymienników ciepła i szacuje się jej 80% udział w procesach lutowania tych
wyrobów [179].
Najważniejszymi

zaletami

stopów

aluminium

stosowanych

w

produkcji

samochodowych wymienników ciepła są [11, 71, 128, 200]:
 dobra przewodność cieplna - około 200 W/mK (lepsza od mosiądzu - 111 W/mK
i stali nierdzewnej - 20 W/mK, gorsza jednak od stopów miedzi - 386 W/mK
i nieznacznie od czystego aluminium - 244 W/mK),
 duża lekkość, związana z gęstością stopu aluminium 2707 kg/m3 (mniejsza od
mosiądzu 8520 kg/m3 i stopów miedzi 8950 kg/m3),
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 dobra wytrzymałość względna, która związana jest ze stosunkiem wytrzymałości na
rozciąganie do gęstości (większa niż dla stali),
 dobra odporność na korozję wynikająca z samorzutnej pasywacji powierzchni
materiału i tworzenia na niej szczelnej tlenkowej warstwy glinu chroniącej go przed
korozyjnym oddziaływaniem środowiska,
 łatwość formowania za pomocą licznych technik wytwarzania (m.in. odlewania,
obróbki ubytkowej, obróbki plastycznej, spajania),
 opłacalność ekonomiczna (cena stopów aluminium jest około dwukrotnie mniejsza
niż stopów miedzi),
 energooszczędność procesu wytwarzania (zmniejszenie temperatury procesów
spajania ze względu na mniejszą temperaturę topnienia stopów aluminium
w porównaniu ze stalą lub stopami miedzi),
 podatność na recykling,
 możliwość wykonywania większości połączeń montażowych, w tym lutowanych.
Najważniejszymi wadami stopów aluminium są:
 mała wytrzymałość zmęczeniowa ZG=0,35Rm (porównywana z największym
naprężeniem max, dla określonego cyklu naprężeń, przy którym nie nastąpi
zniszczenie materiału; mniejsza od stali węglowych i stopowych normalizowanych
i ulepszanych cieplnie ZG=0,45Rm i staliwa ZG=0,4Rm),
 pogorszenie właściwości mechanicznych materiałów w przypadku zwiększenia
temperatury ich pracy, co wynika z małej temperatury ich topnienia (około 660oC).
Czyste aluminium zawiera minimum 99% Al i znajduje zastosowanie w produkcji
urządzeń elektronicznych, aparatury chemicznej i przewodów elektrycznych. Ze względu na
niewystarczające właściwości wytrzymałościowe (w stanie wyżarzonym Rm 70-120 MPa,
Re 20-40 MPa) jego powszechne stosowanie w przemyśle motoryzacyjnym jest ograniczone
[11, 31]. Osiągnięcie wymaganych właściwości materiału uzyskuje się przez wprowadzenie
do niego dodatków stopowych, a także obróbkę cieplną i plastyczną. W tym celu wykonuje
się ich umacnianie, w tym roztworowe, dyslokacyjne, cząstkami faz (wydzieleniowe,
dyspersyjne) lub przez rozdrobnienie ziarna. Ogólna klasyfikacja stopów aluminium dzieli
je na odlewnicze i do obróbki plastycznej. Według danych statystycznych, te ostatnie
stanowią ponad 85% udział w rynku przetwórstwa aluminium, między innymi
w postaci taśm walcowanych, folii oraz profili wyciskanych [110]. W zależności od rodzaju
głównego pierwiastka stopowego wyróżnia się osiem serii stopów aluminium do obróbki
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plastycznej zapisywanych w formie czterocyfrowych symboli. Pierwsza cyfra określa rodzaj
pierwiastka stopowego, druga modyfikacje stopu lub stopień zanieczyszczeń, a trzecia
i czwarta jego identyfikację. Podaje się również sposób umocnienia stopu przyjmując, że:
F – stop nieumocniony, O – stop w stanie wyżarzonym, H – stop umocniony
odkształceniowo i T – stop po obróbce cieplnej, z wyłączeniem wyżarzania. W przypadku
stopów nieobrabianych cieplnie, w symbolach uwzględnia się również sposób umacniania
materiału na zimno oraz stopień odkształcenia, natomiast dla stopów po obróbce cieplnej
wpisuje się literę T, a po niej następną cyfrę oznaczającą rodzaj zastosowanej obróbki
cieplnej i ewentualnie kolejne cyfry wskazujące na jej wariant i ewentualne modyfikacje
[37, 40, 97]. Na rys. 1.10 przedstawiono klasyfikację stopów aluminium ze względu na
główny pierwiastek stopowy.

Stopy aluminium

min. 99% Al

miedź

mangan

krzem

magnez

krzem i
magnez

cynk

inne

1xxx

2xxx

3xxx

4xxx

5xxx

6xxx

7xxx

8xxx

Rys. 1.10. Klasyfikacja stopów aluminium ze względu na główny pierwiastek stopowy [37, 40, 199]

W produkcji samochodowych wymienników ciepła powszechnie stosuje się stopy
aluminium z serii 3xxx i 4xxx, jako główne materiały rdzeni tych wyrobów oraz stopy z serii
6xxx na elementy przyłączeniowe [85, 171]. W literaturze [23, 73, 76, 112, 119, 126, 174]
podano, że najczęściej stosowanymi materiałami z serii 3xxx są: 3003, 3004, 3005, 3103
i 3203. W pracach [2, 76] omówiono najbardziej popularne stopy z serii 4xxx, między
innymi 4045, 4047 i 4343.
Materiały stosowane w produkcji rdzeni wymienników ciepła występują w postaci
aluminiowych taśm platerowanych (stop 3xxx z warstwą stopu 4xxx). Po wstępnym
montażu wymiennika ciepła, wykonuje się lutowanie polegające na nagrzaniu go do
temperatury topnienia lutu (plateru), który rozpływa się po nieroztopionych powierzchniach
rdzenia taśmy, wypełniając szczeliny kapilarne, tworząc po ochłodzeniu połączenia
lutowane [71, 76, 154, 186, 197]. Na rysunku 1.11 przedstawiono schemat otrzymywania
połączeń

lutowanych

w

samochodowych

wymiennikach

ciepła

wytwarzanych

z aluminiowych taśm platerowanych.
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Materiały
lutowane

Lut

Przed lutowaniem

Po lutowaniu

Rys. 1.11. Schemat połączenia lutowanego w wymienniku ciepła [144, 197]

Podstawą projektowania i kontroli procesu lutowania wymienników ciepła jest
znajomość wykresów równowagi fazowej materiałów stosowanych w produkcji tych
wyrobów. Na ich podstawie określa się przemiany fazowe stopów, wraz ze składem
fazowym zależnym od ich temperatury i składu chemicznego. Uwzględniając specyfikę
lutowania szczególną uwagę zwraca się na wykresy równowagi fazowej lutu, którym
w przypadku wymienników ciepła jest stop Al-Si z serii 4xxx (rys. 1.12). W zależności od
zawartości krzemu, według układu równowagi (rys. 1.12), wyróżnia się stopy
podeutektyczne (1,65 – 12,6% wag. Si), eutektyczne (12,6% wag. Si) i nadeutektyczne (od
12,6% wag. Si) różniące się strukturą, a także właściwościami. Maksymalna
rozpuszczalność krzemu w aluminium wynosi zaledwie 1,65% w temperaturze eutektycznej,
dlatego większość tych stopów składa się z dwóch faz. Pierwszą jest α stanowiąca kryształy
roztworu stałego krzemu w aluminium, natomiast drugą β zbudowaną z kryształów roztworu
stałego aluminium w krzemie. Fazą α inaczej nazywa się dendryty aluminium, natomiast
fazą β czyste kryształy krzemu. Zgodnie z podziałem stopów Al-Si, ich struktura zależy od
zawartości krzemu. W związku z tym, stopy podeutektyczne składają się z fazy α i eutektyki
α + β, a nadeutektyczne z fazy β i eutektyki α + β. W tych drugich pierwotne kryształy
krzemu występują w postaci dużych wieloboków znajdujących się między iglastymi
kryształami krzemu i roztworem stałym α. Eutektyka powstaje przy zawartości 12,6% wag.
krzemu w temperaturze 577oC i charakteryzuje się gruboziarnistą strukturą zawierającą
kryształy krzemu w postaci iglastej na tle kryształów roztworu stałego krzemu w aluminium
[11, 54, 124, 127, 195]. Popularnym spoiwem lutowniczym stosowanym w produkcji
samochodowych wymienników ciepła jest stop Al-Si - 4343 zawierający 6,8 - 8,2% wag.
krzemu. Zgodnie z wykresem równowagi fazowej rozpoczyna on topnienie w temperaturze
577oC, następnie rozpływa się po powierzchniach łączonych materiałów, a po krystalizacji
tworzy trwałe połączenia lutowane [29].
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Rys. 1.12. Wykres równowagi fazowej aluminium – krzem [82]

Na podstawie wykresów równowagi fazowej zidentyfikowano obszar topnienia
stopu 4343, który występuje między liniami solidusu i likwidusu. Temperaturę lutowania
dobiera się tak, aby umożliwić stopienie spoiwa lutowniczego bez nadtapiania łączonych
materiałów (rys. 1.13).

Temperatura
topnienia
spoiwa
lutowniczego

solidus

577

likwidus

613

Temperatura
lutowania

605

Temperatura
topnienia
materiałów
łączonych

643

o

C

654

Rys. 1.13. Temperatura lutowania oraz topnienia łączonych materiałów i spoiwa lutowniczego na
przykładzie stopów 3003/4343 [29, 197]
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Jakość połączeń lutowanych zależy nie tylko od właściwości łączonych materiałów
i spoiwa lutowniczego, ale również od warunków procesu lutowania. Najważniejszą częścią
wymiennika ciepła jest rdzeń stanowiący powierzchnię wymiany ciepła, który wykonuje się
metodą lutowania piecowego. Pozostałe części ze stopów aluminium łączy się za pomocą
lutowania płomieniowego [46, 171, 179]. Dążenie przedsiębiorstw do zwiększenia korzyści
ekonomicznych oraz doskonalenia procesów skłania do poszukiwania nowych rozwiązań
w zakresie technologii lutowania. W pracach [122, 136] przedstawiono zagadnienia
związane z projektowaniem konstrukcji wymienników ciepła oraz technologią ich montażu
z zastosowaniem wyłącznie lutowania piecowego OSB (ang. One-shot brazing).
Podstawową technologią lutowania samochodowych wymienników ciepła wykonanych ze
stopów aluminium jest lutowanie piecowe w atmosferze kontrolowanej CAB (ang.
Controlled Atmosphere Brazing) z zastosowaniem niekorozyjnych topników, nazywaną
także technologią NOCOLOK®. Stanowi ona 80% udział wśród wszystkich technologii
lutowania wymienników ciepła [179]. Topniki pozwalają na usunięcie z łączonych
powierzchni trudno topliwych tlenków glinu, zapobiegają ich utlenianiu, zmniejszają
napięcie powierzchniowe lutu, poprawiają zwilżalność materiału oraz ułatwiają wypełnianie
spoiwem lutowniczym szczelin kapilarnych. Utrzymanie w piecu atmosfery azotu
umożliwia zmniejszenie zużycia topnika o około 50% i ograniczenie utleniania powierzchni
łączonych materiałów. Wpływa to na poprawę trwałości połączeń lutowanych [29, 154].
McCubbin [101] przedstawił modyfikację technologii CAB, której istotą jest lutowanie
beztopnikowe. Pozwala ono na poprawę aspektów środowiskowych, zdrowotnych oraz
ekonomicznych w przedsiębiorstwach. Innym rozwiązaniem jest lutowanie w piecach
próżniowych, stosowane w przypadku, gdy czystość procesu jest najważniejszym
wymaganiem produkcyjnym [171, 179].
W zakresie technologii lutowania piecowego w atmosferze kontrolowanej CAB
wyróżnia się lutowanie w piecach radiacyjnych, konwekcyjnych oraz konwekcyjnoradiacyjnych. Te ostatnie charakteryzują się największą elastycznością, stosuje się je więc
w produkcji wielu, różnych wariantów wyrobów o zmiennej masie i wymiarach, bez
konieczności zmiany parametrów procesu [154, 171]. Na rys. 1.14 przedstawiono schemat
tunelowego pieca do lutowania w technologii CAB, w którym nagrzewanie samochodowych
wymienników ciepła wykonywane jest w komorze konwekcyjnej, natomiast lutowanie
w radiacyjnej.
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Rys. 1.14. Piec konwekcyjno-radiacyjny do lutowania w technologii CAB [154, 171, 201]

Piec do lutowania wymienników ciepła, w zależności od wymagań, poza komorami
nagrzewania, lutowania i chłodzenia posiada również strefę odtłuszczania cieplnego,
w której usuwa się oleje stosowane podczas wcześniejszych operacji obróbki plastycznej.
W jej wnętrzu temperatura jest większa niż temperatura wrzenia olejów, w celu zapewnienia
warunków do ich odparowania. W kolejnej strefie znajduje się komora nanoszenia topnika
na powierzchnię wymiennika ciepła. Pierwszy wariant polega na jej natryskiwaniu wodną
zawiesiną topnika, a następnie suszeniu umożliwiającym usunięcie nadmiaru cieczy. Drugie
rozwiązanie związane jest z napylaniem powierzchni wymiennika ciepła naładowanymi
elektrostatycznie ziarnami topnika. W kolejnych strefach wykonuje się konwekcyjne
nagrzewanie wymiennika ciepła do temperatury około 520oC, a następnie lutowanie
w strefie radiacyjnej. Piece zbudowane są z dwóch komór chłodzenia. W pierwszej
utrzymuje się atmosferę azotu, w której zachodzi krzepnięcie spoiwa lutowniczego,
natomiast w drugiej połączenia lutowane chłodzi się powietrzem z otoczenia. Transport
między poszczególnymi strefami pieca zapewnia przenośnik rolkowy [154, 171].
Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje lutowania, według kryterium temperatury
topnienia spoiwa lutowniczego: miękkie i twarde. Pierwsze polega na łączeniu materiałów
spoiwem lutowniczym o temperaturze topnienia mniejszej niż 450oC, na przykład stopami
cyny. Stosowane jest w wyrobach elektronicznych do wykonywania połączeń pracujących
przy małych obciążeniach. W produkcji wymienników ciepła realizuje się głównie
lutowanie twarde, w którym temperatura topnienia spoiwa lutowniczego jest większa niż
450oC. Charakteryzuje się ono zdolnością tworzenia trwalszych niż w przypadku lutowania
miękkiego połączeń o właściwościach kształtowanych przez rodzaj zastosowanego spoiwa.
W produkcji samochodowych wymienników ciepła, stosuje się luty aluminiowe (siluminy)
[56, 152].
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Z procesem lutowania wymienników ciepła w technologii CAB, w zależności od
konfiguracji pieca, związane są dwa zjawiska: konwekcji i radiacji. Pierwsze obejmuje
wymuszony przez wentylatory proces przekazywania ciepła i cyrkulacji atmosfery
kontrolowanej przez wsad pieca (wymienniki ciepła). Zachodzi zmiana położenia
cząsteczek przenoszących ciepło względem ciała je pobierającego, których ruch
wywoływany jest głównie w sposób sztuczny. Drugie polega na emisji promieniowania
cieplnego z nagrzanych ścian mufli w kierunku powierzchni ciał o mniejszej temperaturze,
czyli wsadu pieca [154].
Materiały stosowane w produkcji wymienników ciepła powinny charakteryzować się
dobrą lutownością, czyli możliwością tworzenia trwałych połączeń lutowanych. Decyduje
o niej współzależność napięć powierzchniowych, która zależy miedzy innymi od czystości
łączonych powierzchni. Oleje obróbkowe, a także tlenki na powierzchniach lutowanych
materiałów powodują zmniejszenie napięcia powierzchniowego, a w konsekwencji
pogarszają ich pokrywanie roztopionym lutem. W celu aktywacji powierzchni i zwiększenia
napięcia powierzchniowego stosuje się topniki, m.in. proszki zawierające flurogliniany
potazy oraz atmosfery kontrolowane, np. azotu. Istotny jest również dobór materiałów
łączonych i spoiwa lutowniczego, między którymi powinno występować duże
powinowactwo chemiczne [114].
Najważniejszymi zjawiskami fizykochemicznymi zachodzącymi podczas lutowania
są [114, 148]:
 zwilżanie powierzchni łączonych materiałów,
 rozpływanie po nich ciekłego lutu,
 kapilarne wypełnianie szczelin lutowniczych,
 dyfuzja i tworzenie związków międzymetalicznych na granicy faz (łączony materiał
– spoiwo lutownicze).
Pierwsze zjawisko fizykochemiczne dotyczy pokrywania powierzchni lutowanych
materiałów równomierną warstwą ciekłego lutu. Warunki równowagi termodynamicznej ich
zwilżania związane są z występowaniem układu trzech faz: stałej (materiał łączony), ciekłej
(spoiwo lutownicze) i gazowej (powietrze atmosferyczne, atmosfera kontrolowana, opary
topnika) [42]. Na rys. 1.15 przedstawiono schemat równowago termodynamicznej między
wymienionymi fazami.
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Powietrze atmosferyczne lub yLV
atmosfera kontrolowana, opary
topnika (faza gazowa V)

Spoiwo lutownicze (faza ciekła L)

ySV Θ yLS
Materiał łączony (faza stała S)
Rys. 1.15. Schemat równowagi termodynamicznej podczas zwilżania [42]

Równowagę termodynamiczną układu trzech faz określa równanie (1.1):
𝑦𝑆𝑉 + ⃗⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝑦𝐿𝑆 + ⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝑦𝐿𝑉 = 0

(1.1)

gdzie:
𝑦𝑆𝑉 – napięcie powierzchniowe między fazą stałą i fazą gazową,
⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝑦𝐿𝑆 – napięcie powierzchniowe między fazą ciekłą i fazą stałą,
⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝑦𝐿𝑉 – napięcie powierzchniowe między fazą ciekłą i fazą gazową.
⃗⃗⃗⃗⃗⃗
Po przekształceniu równania (1.1) otrzymuje się zależność (1.2) siły potrzebnej do
rozpłynięcia lutu po powierzchni łączonego materiału, nazywanej siłą zwilżania:
𝑦𝑆𝑉 = 𝑦𝐿𝑆 + 𝑦𝐿𝑉 𝑐𝑜𝑠𝜃

(1.2)

Wymaga się, aby siły kohezji, to znaczy przyciągania między cząsteczkami ciekłego lutu
były mniejsze od sił adhezji, czyli przyciągania międzycząsteczkowego lutu i lutowanych
materiałów. Zwilżalność powierzchni zależy od ich chropowatości. Zwiększenie
chropowatości

powoduje

pogorszenie

zwilżania

powierzchni

ciekłym

spoiwem

lutowniczym [156]. Kolejnym czynnikiem decydującym o zwilżalności powierzchni
lutowanych materiałów jest wartość kąta zwilżania θ, zawartego między płaszczyzną
łączonego materiału a styczną do kropli ciekłego lutu [84]. Ocena zwilżalności materiałów
zależy od wartości kąta θ, który powinien być mniejszy od 90o. Najlepsze rezultaty uzyskuje
się, gdy kąt θ zawiera się między 0o i 25o (rys. 1.16) [20].

a)

b)

c)
Θ=90

o

Θ>90o

Θ<90o

Rys. 1.16. Schemat oceny zwilżalności powierzchni lutowanej w zależności od wartości kąta zwilżania
θ: a) dobre zwilżanie, b) brak zwilżania lub bardzo małe zwilżenie, c) brak zwilżenia; [138, 152]
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Odpowiednie rozpływanie roztopionego lutu na powierzchniach łączonych
materiałów zależy od ich czystości. Z powierzchni wymienników ciepła usuwa się trudno
topliwe

tlenki

glinu

Al2O3,

które

charakteryzują

się

mniejszym

napięciem

powierzchniowym w porównaniu z powierzchnią metalu. W tym celu stosuje się topniki,
które ponadto wpływają na poprawę trwałości połączeń lutowanych.
Kapilarność to zdolność roztopionego lutu do wypełniania szczelin kapilarnych,
która zwiększa się wraz ze zmniejszaniem rozmiarów szczeliny (rys. 1.17). Prawidłowy
przebieg procesu lutowania z jednoczesnym występowaniem zjawisk kapilarnych zależy od
wartości kąta zwilżania θ [114].

Spoiwo lutownicze

Rys. 1.17. Schemat wypełniania ciekłym spoiwem lutowniczym przestrzeni kapilarnej [49, 152]

Połączenia lutowane powstają w wyniku zjawisk adhezji i dyfuzji. Pierwsze polega
na tworzeniu kontaktu fizycznego między ciekłym lutem i materiałem rodzimym, jako
efektu przyciągania międzycząsteczkowego. W połączeniu adhezyjnym nie następuje
oddziaływanie metalurgiczne spoiwa lutowniczego i materiałów łączonych, dlatego granica
faz jest wyraźnie widoczna. Wraz z czasem lutowania, w strefie łączonych materiałów
rozpoczynają się aktywowane cieplnie ruchy atomów oraz powstają defekty punktowe sieci
krystalograficznej (wakanse) związane z procesami dyfuzyjnymi. Temperatura procesu
lutowania powoduje nieproporcjonalny podział energii między atomami w strefie łączonych
materiałów, to znaczy, że niektóre z nich posiadają większą energię od pozostałych.
Skutkuje to dysocjacją atomów, czyli zmianą ich położenia z węzłów sieci elementarnej do
obszarów międzywęzłowych. Wakanse (wolne miejsca w sieci elementarnej) umożliwiają
tworzenie roztworów stałych różnowęzłowych, w których niektóre atomy materiału
rozpuszczającego zastępowane są atomami materiału rozpuszczanego. Roztwory stałe
międzywęzłowe powstają, gdy atomy materiału rozpuszczanego zajmują położenia
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międzywęzłowe w sieci elementarnej materiału rozpuszczającego. Poza procesami dyfuzji
atomowej wyróżnia się mechanizm dyfuzji reakcyjnej, polegający na tworzeniu nowej fazy
międzymetalicznej między materiałem rozpuszczanym i rozpuszczającym [74, 114].
Tworzenie wiązań między atomami spoiwa lutowniczego i łączonych materiałów oraz
wymiana składników stopowych między nimi zwiększa trwałość połączeń lutowanych. Po
procesie lutowania zmienia się częściowo ich skład chemiczny, a związki międzymetaliczne
mogą zwiększać podatność na kruche pękanie. Wydłużenie czasu lutowania powoduje
nadmierną dyfuzję składników stopowych, a w konsekwencji pojawienie się porowatości
i zwiększanie odległości między ziarnami materiałów, z jednoczesnym rozpuszczaniem
granic fazowych [67, 114, 148, 186].
Budowa połączenia lutowanego (rys. 1.18) zależy od intensywności oddziaływania
metalurgicznego spoiwa lutowniczego z materiałem łączonym, to znaczy, gdy [114, 133]:
 następuje kontakt fizyczny spoiwa lutowniczego i materiału łączonego bez
jednoczesnego oddziaływania metalurgicznego między nimi,
 spoiwo lutownicze rozpuszcza materiał łączony,
 zachodzi dyfuzja atomów spoiwa lutowniczego w głąb materiału łączonego,
 występują związki metaliczne na granicy faz spoiwo lutownicze - materiał łączony.

a)
Materiały
łączone

Spoiwo
lutownicze

b)
Strefy dyfuzyjne z
przewagą materiału
łączonego

Strefy dyfuzyjne
z przewagą
spoiwa

Spoiwo
lutownicze

Materiały
łączone

Rys. 1.18. Schemat budowy połączenia lutowanego: a) brak oddziaływania metalurgicznego spoiwa
i materiału łączonego, b) tworzenie stref dyfuzyjnych [114, 133]
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Zgodnie z podstawową klasyfikacją połączeń lutowanych wyróżnia się ich dwa
rodzaje: doczołowe i zakładkowe. Ze względu na kształt łączonych części dzieli się je na
połączenia elementów płaskich, rurowych, płaskich z rurowymi i inne niezdefiniowane
w literaturze [49, 104, 123, 138]. Główne rodzaje połączeń lutowanych przedstawiono na
rys. 1.19.

a)

b)

Powierzchnie
połączenia
lutowanego

Powierzchnie
połączenia
lutowanego

Rys. 1.19. Podstawowe rodzaje połączeń lutowanych: a) doczołowe, b) zakładkowe [49, 104, 138]

Na trwałość połączeń lutowanych, wpływa wiele czynników, w tym ich geometria,
właściwości spoiwa lutowniczego, dobór metody i parametrów procesu. Jednym
z najważniejszych z nich są wymiary szczeliny kapilarnej, bowiem od poprawnego jej
wypełnienienia spoiwem lutowniczym zależą: jednorodność mikrostruktury, właściwości
wytrzymałościowe oraz stan naprężeń własnych, których spiętrzenie powoduje
mikropęknięcia, a w konsekwencji zniszczenie połączenia [114]. Procesy dyfuzyjne
z udziałem spoiwa lutowniczego i materiałów łączonych tworzą lutowinę, której
wytrzymałość jest większa niż samego spoiwa lutowniczego. Strefa ta charakteryzuje się
odpornością na działanie obciążeń ścinających, jednak ograniczoną wytrzymałością na
rozciąganie i ściskanie. Projektowanie wyrobów z połączeniami lutowanymi wymaga takiej
ich konstrukcji, aby zminimalizować oddziaływanie obciążeń rozciągających i ściskających
podczas ich pracy [141].
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1.4. Istota kontroli procesów wytwarzania
Podstawą kontroli procesu wytwarzania jest określenie parametrów, według których
będzie on opisywany i oceniany. Zadanie to umożliwiają narzędzia statystyki
matematycznej, a także metody sztucznej inteligencji [63, 117]. Wyróżnia się parametry
procesu

wytwarzania

o

charakterze

jakościowym

(kwalitatywnym),

ilościowym

(kwantytatywnym) oraz jakościowo-ilościowym (kwalitatywno-kwantytatywnym) [22,
120].
W ocenie ilościowej wyrobu lub procesu gromadzi i analizuje się dane liczbowe cech
mierzalnych. Wyróżnia się zmienne liczbowe ciągłe i dyskretne. Pierwsze przyjmują
dowolne wartości liczbowe z określonego przedziału liczbowego, natomiast drugie odnoszą
się do skończonej liczby wartości liczbowych zmieniających się skokowo. Dane liczbowe
w ocenie ilościowej stosuje się do wyznaczania częstości występowania pewnego zdarzenia,
a także porównania zebranych danych za pomocą obliczeń statystycznych [14, 26, 55, 87,
105].
W ocenie jakościowej wyrobu lub procesu analizuje się cechy niemierzalne opisane
danymi innymi niż liczbowe, na przykład za pomocą opisu słownego lub w dwóch skal.
Pierwsze charakteryzują się wielostopniowością (wielowarstwowością), wyodrębniającą
wiele stanów cechy, natomiast drugie są dwustopniowe (dwuwarstwowe), wyróżniające dwa
jej stany [58]. Ocena jakościowa pozwala na określenie cech wyrobu lub procesu
w sposób relatywny, to znaczy umożliwiający porównanie analizowanych cech
z założonymi wzorcami w celu określenia stopnia spełnienia wymagań oraz
przyporządkowania zbioru uzyskanych wyników badań do odpowiednich kategorii ich
zaszeregowania [14, 26, 55, 87, 105].
Bobkowska [14] omówiła ocenę jakościową, podając, że jej wyniki charakteryzują
się

dużą

subiektywnością,

a

ich

opracowywanie

jest

często

skomplikowane

i złożone. Z drugiej strony Autorka stwierdziła, że otrzymane wyniki są bardziej czytelne
i zrozumiałe niż w ocenie ilościowej. Hamrol [58] zwrócił uwagę, że ocena ilościowa jest
na ogół bardziej korzystna, ze względu na uzyskiwanie precyzyjności informacji na temat
procesu lub wyrobu. Na rys. 1.20 przedstawiono schemat najważniejszych założeń oceny
jakościowej i ilościowej.
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OCENA ILOŚCIOWA

OCENA JAKOŚCIOWA

ISTOTA

ISTOTA

pomiary

obserwacje

analiza danych liczbowych

analiza danych opisowych, schematów

obliczenia

zrozumienie zależności, zjawisk

REZULTATY I ZASTOSOWANIA

REZULTATY I ZASTOSOWANIA

wyniki statystyczne

identyfikacja problemów

kontrola i zarządzanie

zrozumienie warunków produkcyjnych

porównania z innymi podobnymi
wyrobami lub procesami

poprawa procesów lub wyrobów
usprawnienie struktury pomiarowej

powiązania z innymi cechami

analiza przypadków
koncentracja na szczegółach

Rys. 1.20. Zakres oceny jakościowej i ilościowej [14]

Każdy wyrób można opisać zbiorem cech mierzalnych i niemierzalnych [58]. Oceny
ilościowej i jakościowej nie można stosować zamiennie, ze względu na różny zakres i cel
ich użyteczności. W licznych przypadkach konieczne jest stosowanie obu wariantów oceny
wyrobu lub procesu. Jick [68], jako pierwszy zastosował jakościowo-ilościowe metody
oceny, wskazując na ich komplementarny charakter oraz przewagę nad wcześniej
powszechnie stosowanymi metodami ilościowymi. Bobkowska i inni [14, 27, 43] zwrócili
uwagę, że dopiero integracja i równoczesne stosowanie oceny jakościowej i ilościowej
pozwala uzyskać wiarygodną i kompletną ocenę wyrobu. Istotą metod mieszanych jest
stosowanie opisu matematycznego z uwzględnieniem zrozumienia przyczyn i skutków
występujących zjawisk. Pozwala to eliminować wieloznaczność uzyskanych wyników
badań, a także poprawiać skuteczność oceny wyrobu lub procesu. Ze względu na liczne
zalety oceny mieszanej jest ona powszechnie stosowana w naukach społecznych,
medycznych, ekonomicznych, ale także, co ważne, w dziedzinach związanych
z przemysłem, produkcją, diagnozowaniem wad oraz sztuczną inteligencją [41, 88, 149, 159,
182]. Itanyi [64] przedstawił porównanie ocen jakościowej, ilościowej i jakościowoilościowej oraz podał, że te ostatnie posiadają liczne zalety, jednak są kosztowne ze względu
na obszerność wyników badań i wykonanych na ich podstawie analiz. Stwierdził, że ich
rozwój i doskonalenie jest ważnym zadaniem, które należy realizować w przyszłości, a także
za istotne uznał opracowanie narzędzi decyzyjnych, wspomaganych komputerowo do oceny
wyrobu lub procesu.
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Creswell i Clark [25] przedstawili klasyfikację wariantów oceny jakościowoilościowej (rys. 1.21) wyróżniając projektowanie: równoległe, sekwencyjne, wbudowane
i przekształcające dane. Projektowanie równoległe polega na równoczesnej jakościowej
i ilościowej ocenie wyrobu lub procesu, a następnie prezentacji uzyskanych wyników badań.
W drugim wariancie najpierw przeprowadza się ich analizę ilościową, następnie jakościową,
a w ostatnim etapie przedstawia otrzymane rezultaty. Możliwa jest również zmiana
sekwencji realizowanych zadań projektowych. W ostatnim wariancie wykonuje się analizę
danych jakościowych z występującą w nim podstrukturą danych ilościowych lub odwrotnie,
a następnie prezentuje wyniki badań. Projektowanie przekształcające dane polega na
gromadzeniu danych jakościowych, a następnie ich transformacji na dane ilościowe lub
odwrotnie, aby na końcu przedstawić rezultaty ich analizy.

a)

Zbieranie danych
jakościowych i ich
analiza
Interpretacja (ocena)
Zbieranie danych
ilościowych i ich
analiza

b)

c)

d)

Zbieranie danych
ilościowych i ich
analiza

Zbieranie danych
jakościowych i ich
analiza

Interpretacja (ocena)

Zbieranie danych
jakościowych i ich
analiza

Zbieranie danych
ilościowych i ich
analiza

Interpretacja (ocena)

Zbieranie danych jakościowych
lub ilościowych i ich analiza
Zbieranie danych
jakościowych lub
ilościowych i ich analiza

Interpretacja (ocena)

Zbieranie danych
jakościowych i ich
analiza

Próba transformacji
danych jakościowych
na ilościowe

Zbieranie danych
ilościowych i ich
analiza

Interpretacja (ocena)

Zbieranie danych
ilościowych i ich
analiza

Próba transformacji
danych ilościowych
na jakościowe

Zbieranie danych
jakościowych i ich
analiza

Interpretacja (ocena)

Rys. 1.21. Klasyfikacja sposobów oceny jakościowo-ilościowej, w tym projektowanie: a) równoległe,
b) sekwencyjne, c) wbudowane, d) przekształcające dane z ilościowych na jakościowe lub odwrotnie
[25]
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Procesem wytwarzania nazywa się zbiór działań zmierzających do uzyskania
wyrobu. Dzieli się on na proces przygotowania produkcji, proces dystrybucji oraz proces
wytwarzania. Ten ostatni jest szczególnie istotny, ponieważ obejmuje nie tylko zmianę
kształtu i wymiarów przedmiotu obrabianego, ale także nadawanie mu odpowiednich
właściwości. W strukturze procesu wytwarzania wyróżnia się określoną liczbę wzajemnie
powiązanych operacji technologicznych wytwórczych i montażowych, które następnie
dzielą się na zabiegi, czynności i ruchy elementarne [58, 121]. Materiały wprowadzane na
wejściu procesu, półwyroby otrzymane w wyniku realizacji następujących po sobie operacji
technologicznych posiadają pewne cechy jakościowe, które wpływają na cechy wyrobu
finalnego (rys. 1.22) [120].

materiał

Operacja 1

półwyrób

Operacja 2

półwyrób

Operacja n

Warunki pracy

Warunki pracy

Warunki pracy

Maszyny, narzędzia

Maszyny, narzędzia

Maszyny, narzędzia

Pracownicy

Pracownicy

Pracownicy

wyrób finalny

Rys. 1.22. Schemat procesu wytwarzania [58, 120]

Za nieodłączną cechę praktyki przemysłowej uznaje się zmienność procesów,
a w konsekwencji wyrobów. Niemożliwe jest uzyskanie wyrobów o identycznych
parametrach [58, 70, 132, 155]. Za przyczynę wymienionej zmienności uznaje się
oddziaływanie na proces czynników losowych naturalnych i specjalnych. Te pierwsze są
ściśle związane z procesem, na przykład okresowo zmieniająca się koncentracja pracownika
lub niejednorodność materiału. Nie wymaga się ich identyfikacji i eliminacji, ponieważ
pomijalny jest ich wpływ na stabilność procesu. Czynniki specjalne dzieli się na
systematyczne, czyli nierozerwalnie związane z procesem (np. stopniowe zużycie maszyny)
oraz sporadyczne, to znaczy występujące przypadkowo (np. złamanie narzędzia). Karty
kontrolne umożliwiają zidentyfikowanie ich symptomów, natomiast eliminowanie ich
oddziaływania realizuje się między innymi przez poprawę parametrów procesu [58]. Ważne
jest podjęcie działań zmierzających do monitorowania i minimalizowania zróżnicowania
jakości wyrobu przez osiągnięcie nominalnych wartości jego cech [50, 170].
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Jednym z zadań statystycznego sterowania procesami jest zapewnienie stabilności
procesów, którą ocenia się na podstawie analizy zmienności statystyk, w tym: średniej,
odchylenia standardowego, rozstępu i liczby jednostek niezgodnych. Obserwacja
zmienności cech wyrobu pozwala na opracowanie, jeśli to możliwe, modeli
matematycznych, a także prognozy ich wyników z uwzględnieniem frakcji wyrobów
niezgodnych, przewidywanych do uzyskania w przyszłości [1, 60, 66, 143]. Model
matematyczny procesu wyraża się przez funkcję f(t), obejmującą głównie przekształcanie
wektora wartości zmiennych wejściowych na wektor wartości zmiennych wyjściowych.
Jednym ze sposobów wyznaczenia wartości funkcji f(t) jest rozwiązanie przedstawione
przez Shewharta polegające na analizie funkcji rozkładu miary położenia oraz zmienności
rozpatrywanej cechy procesu [16, 116, 150]. Oakland i inni [58, 116, 150] przedstawili
założenia związane ze zmiennością procesu. Pierwsze dotyczy normalności rozkładu, który
przebiega według krzywej Gaussa. Ograniczeniami tego stwierdzenia są liczebność próby
w przypadku rozkładu dwumianowego oraz charakter obserwowanych zmiennych
losowych, które powinny być wartościami średnimi. Drugie założenie związane jest
z uregulowaniem procesu charakteryzującego się stałością miar położenia i zmienności
w czasie, przy przyjęciu niezależności czynników powodujących ewentualną zmienność.
W celu wyznaczenia funkcji gęstości rozkładu podaje się jego parametry, w tym odchylenie
standardowe σ i wartość przeciętną μ [106, 158].
Do analizy zmienności procesu stosuje się narzędzia statystyczne do ich sterowania,
których podstawowym zadaniem jest identyfikacja czynników specjalnych zakłócających
proces, na przykład za pomocą kart kontrolnych 𝑥̅ -R. W tym celu pobiera się próby losowe
umożliwiające wnioskowanie z pewnym prawdopodobieństwem o całej populacji,
a następnie wykrywa przyczyny nieprawidłowości, a także podaje propozycje działań
prewencyjnych. Zadanie to wymaga uwzględnienia dynamiki procesu oraz opóźnień
w sprzężeniu zwrotnym, które pojawiają się od momentu pobrania próby losowej, przez
wnioskowanie statystyczne, do wdrożenia usprawnień włącznie. Statystyczne sterowanie
procesami obejmuje definiowanie cech wyrobu, inaczej nazywanych wielkościami
sterującymi, które decydują o jakości wyrobu. Kolejnym etapem jest określenie stabilności
procesu, a jeśli to konieczne podjęcie działań zmierzających do zmniejszenia jego
zmienności, a także ocena zdolności procesu po jego wcześniejszym uregulowaniu [58,
106].
W celu oceny zmienności procesu oblicza się jego zdolność, która jest statystyczną
miarą odnoszącą się do stopnia spełnienia założonych wymagań jakościowych. Obejmuje
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ona obliczenie wskaźników zdolności jakościowej, wyrażanych przez stosunek zmienności
dozwolonej

własnej

do

procesu.

Do

oceny

cech

mierzalnych,

statystycznie

ustabilizowanych, powszechnie stosuje się miary Cp i Cpk. Ta pierwsza określana jest przez
iloraz pola tolerancji znajdującego się między jego dolną i górą linią do sześciu odchyleń
standardowych, zgodnie z wzorem (1.3):
𝐶𝑝 =

(𝐺𝐿𝑇 − 𝐷𝐿𝑇)
𝑇
=
,
6𝜎
6𝜎

(1.3)

gdzie:
GLT - górna linia tolerancji,
DLT – dolna linia tolerancji,
T – pole tolerancji,
σ – odchylenie standardowe.
Wartość 6σ, podana w mianowniku, odnosi się do naturalnej zmienności procesu i określa
zakres, w którym zawiera się 99,73% wyników określonej cechy (rys. 1.23). Wraz ze
zwiększaniem wartości wskaźnika Cp uzyskuje się lepszą zdolność procesu, która wynika ze
stosunkowo małej zmienności procesu w odniesieniu do zakresu dozwolonej jej wartości
liczbowej [58, 158].
DLT

LN

GLT

6σ

Rys. 1.23. Schemat graficznej interpretacji wskaźnika Cp [58]

Wskaźnik Cp charakteryzuje się ograniczoną przydatnością, ponieważ określa tylko
przedział zmienności określonej cechy i możliwości procesu w realizowaniu założonych
wymagań jakościowych. Główna jego wada polega na pominięciu przesunięcia wartości
średniej cechy w stosunku do górnej i dolnej linii tolerancji, dlatego ocenę zdolności procesu
uzupełnia się o wskaźnik Cpk, zgodnie z wzorami (1.4, 1.5) [58]:
𝐶𝑝𝑘 =

𝐺𝐿𝑇 − 𝑥̅
,
3𝜎

𝑔𝑑𝑦 𝐺𝐿𝑇 − 𝑥̅ < 𝑥̅ − 𝐷𝐿𝑇,

(1.4)
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𝐶𝑝𝑘 =

𝑥̅ − 𝐷𝐿𝑇
,
3𝜎

𝑔𝑑𝑦 𝐺𝐿𝑇 − 𝑥̅ > 𝑥̅ − 𝐷𝐿𝑇,

(1.5)

gdzie:
GLT - górna i dolna linia tolerancji,
DLT – dolna linia tolerancji,
σ – odchylenie standardowe,
𝑥̅ – wartość średnia analizowanej cechy.
Wzory te stosuje się tylko wtedy, gdy określona cecha charakteryzuje się tolerancją
dwustronną oraz posiada rozkład normalny [58]. Na rys. 1.24 przedstawiono interpretację
graficzną ważniejszych wartości wskaźników zdolności jakościowej Cp i Cpk.

GLT

6σ

6σ

6σ

6σ

xN

3σ
DLT

Cp=Cpk=1

Cp<1
Cp≠Cpk

Cp>1

Cp>1

Cpk>1

Cpk<1

Cp=Cpk=4

Rys. 1.24. Graficzna interpretacja wskaźników zdolności jakościowej [58]

Proces technologiczny charakteryzuje się dobrą zdolnością jakościową, jeśli
obliczone wartości wskaźników Cp i Cpk są większe od 1,33. W tym przypadku,
uwzględniając dwustronny przedział zmienności, prawdopodobieństwo wystąpienia
niezgodności ma wartość mniejszą od 0,00006 [58, 75]. W tabeli 1.2 wymieniono
ważniejsze wartości wskaźnika zdolności jakościowej Cp wraz z określaną na ich podstawie
oceną procesu.
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Tabela 1.2. Zestawienie wartości wskaźników Cp i Cpk [58]

Wartość wskaźnika Cp

Ocena procesu

Cp = Cpk

Proces wycentrowany, to znaczy położony dokładnie na
środku pola tolerancji

Cp < 1

Proces o zwykle niewystarczającej zdolności jakościowej
(zalecane zwiększenie pola tolerancji lub podjęcie działań
usprawniających proces)

Cp ≈ 1

Proces o średniej zdolności jakościowej (należy oczekiwać
wystąpienia jednostek niezgodnych, w przybliżeniu ich liczba
równa 0,0027)

Cp > 1,33

Proces o dobrej zdolności jakościowej (liczba jednostek
niezgodnych mniejsza niż 0,00006)

Cp > 1,66

Proces o bardzo dobrej zdolności jakościowej (udział
jednostek niezgodnych określany w liczbie części na milion)

Cp ≠ Cpk

Proces niewycentrowany (zalecane poprawienie położenia)

Wskaźniki zdolności jakościowej Cp i Cpk stosuje się dla procesów statystycznie
stabilnych. W przeciwnej sytuacji, do ich oceny odpowiednie są wskaźniki P p i Ppk, które
oblicza się podobnie jak Cp i Cpk, z wyjątkiem uwzględniania odchylenia standardowego
oraz średnich wyników pomiarów cechy, zastępowanych wszystkimi wynikami jej
pomiarów [21]. W sytuacji, gdy granice tolerancji są niesymetryczne w stosunku do wartości
nominalnej, oblicza się wskaźniki Cpm i Cpmk, zgodnie ze wzorami (1.6, 1.7) [155]:
𝐶𝑝𝑚 =

𝐶𝑝𝑚𝑘 = 𝑚𝑖𝑛 {

𝐺𝐿𝑇 − 𝐷𝐿𝑇
6√𝜎 2 + (𝐿𝐶 − 𝐿𝑁)2

𝐿𝐶 − 𝐷𝐿𝑇

;

,

𝐺𝐿𝑇 − 𝐿𝐶

3√𝜎 2 + (𝐿𝐶 − 𝐿𝑁)2 3√𝜎 2 + (𝐿𝐶 − 𝐿𝑁)2

(1.6)

},

(1.7)

gdzie:
LC, LN – odpowiednio wartość średnia (centralna) i nominalna procesu,
GLT, DLT – stosownie górna i dolna linia tolerancji.
Niewiarygodność wskaźników zdolności jakościowej wynika z nieuzasadnionego
zwiększania granic tolerancji przy równoczesnym braku poprawy procesu. Działania
korygujące powinny obejmować zmianę wartości odchylenia standardowego (zmniejszanie
naturalnej zmienności procesu) [58].
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Kontrola w procesach wytwarzania orientuje się na identyfikacji i uszczegółowieniu
poszczególnych funkcji procesów i wyrobów, sterowaniu nimi za pomocą określonych
procedur matematycznych oraz predykcji ich jakości z zastosowaniem metody
ewolucyjnego przetwarzania informacji. W praktyce przemysłowej dąży się do dynamicznej
analizy i syntezy danych produkcyjnych uzyskiwanych ze złożonych procesów. Zadanie to
obejmuje [15, 147]:
 zbieranie szczegółowych danych o procesie i wyrobie,
 selekcję istotnych danych z punktu widzenia rozpatrywanego problemu,
 opracowanie charakterystyki przedmiotu badań,
 formułowanie zasad i mechanizmów działania procesów, odzwierciedlając
rzeczywiste zachowanie w warunkach produkcyjnych,
 predykcję najważniejszych cech wyrobu i procesu możliwych do uzyskania
w przyszłości.
Kompleksowa predykcja jakości procesów i wyrobów obejmuje ich ocenę
jakościową i ilościową. Pierwsza pozwala na weryfikację możliwości wystąpienia pewnego
zdarzenia w przyszłości, druga na przewidywanie wartości liczbowych prognozowanych
zmiennych. Wykonuje się ją w oparciu o dotychczasowe wyniki kontroli produkcji oraz
wiedzę ekspercką, przy czym dokładność i szybkość wnioskowania zależy od założonego
okresu prognozy oraz odpowiedniego doboru danych. Szczególnie istotne jest opracowanie
skutecznych procedur predykcji długoterminowej złożonych procesów i wyrobów przy
posiadaniu niepełnych informacji produkcyjnych. Właściwa selekcja danych produkcyjnych
ogranicza

ryzyko

nieprawidłowej

oceny

analizowanych

obiektów.

Wymaga

interdyscyplinarnego podejścia do tematyki kontroli produkcyjnej, łącząc zagadnienia
informatyki, inżynierii materiałowej, technik wytwarzania, w tym technologii montażu [15,
43].
Realizacja złożonych procesów wytwarzania wymaga narzędzi wspomagania
decyzji. Zadanie to z powodzeniem wykonują sztuczne sieci neuronowe, którym przypisuje
się funkcje inteligentne, uzupełniające wiedzę i doświadczenie pracowników zajmujących
się kontrolą produkcji. Pozwalają one na znalezienie praktycznych i logicznych powiązań
między gromadzonymi zbiorami danych ilościowych i jakościowych, określenie reguł
opisujących rozpatrywany obiekt, a także predykcję przyszłych zdarzeń z pewnym
prawdopodobieństwem [62, 99, 187].
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1.5. Sztuczne sieci neuronowe do oceny procesów wytwarzania
Metody sztucznej inteligencji stosuje się, gdy złożoność zadania nie pozwala na
praktyczne użycie klasycznych modeli matematycznych, a także kiedy ich aplikacja
i otrzymywane wyniki są niezadowalające. Obejmują one zagadnienia związane
z rozwiązywaniem problemów, w tym optymalizacyjnych, rozumowaniem logicznym,
programowaniem z użyciem technik uczenia maszynowego, przygotowaniem ekspertyz
(ocen) określonych zjawisk lub obiektów [35, 160, 167, 188]. Do opisu procesu lub wyrobu
nie wymaga się opracowania dokładnego modelu matematycznego, lecz utworzenia
adekwatnej do niego bazy wiedzy oraz sformułowania zależności między czynnikami
wejściowymi i wyjściowymi [80]. Zastosowanie metod sztucznej inteligencji pozwala na
ocenę wyrobu lub procesu przez określenie wpływu czynników o charakterze jakościowym
i ilościowym, a także sterownia nimi w celu poprawy wyników produkcji [150]. Wyróżnia
się liczne struktury decyzyjne i algorytmy uczące nazywane inteligentnymi, których
działanie sprowadza się do rozwiązania pewnych problemów optymalizacyjnych, w tym
określenia optymalnej struktury modelu i wyznaczenia jego parametrów [3, 80].
Jednymi z ważniejszych metod z zakresu sztucznej inteligencji są narzędzia
posługujące się [45, 140, 142]:
 zbiorami przybliżonymi,
 zbiorami rozmytymi (logika rozmyta),
 sieciami neuronowymi,
 algorytmami ewolucyjnymi, najmniejszych kwadratów, uczenia propagacji
wstecznej i grupowania danych,
 systemami ekspertowymi.
Arabas i inni [5, 10, 57, 77, 80, 86] zwrócili uwagę, że do szczególnie interesujących
metod optymalizacji z zakresu sztucznej inteligencji, ze względu na swoją skuteczność,
zalicza się sztuczne sieci neuronowe. Przykładami ich zastosowań są: optymalizacja
właściwości materiału [32] i parametrów procesu [109, 134, 151], diagnostyka maszyn,
detekcja uszkodzeń [13, 47] oraz rozpoznawanie obrazów na kartach kontrolnych [83].
Sztuczne sieci neuronowe stosuje się powszechnie do oceny procesów
produkcyjnych i wyrobów, w tym modelowania procesów, identyfikacji ewentualnych
nieprawidłowości, a także podejmowania decyzji o działaniach korygujących. Istotną ich
zaletą jest zdolność do uczenia się w warunkach posiadania niepełnych informacji. Ze
względu na ograniczone możliwości przygotowania modeli analitycznych do realizacji
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złożonych zadań, często wybiera się alternatywne rozwiązania bazujące na sztucznych
sieciach neuronowych [80]. Na rys. 1.25 przedstawiono porównanie metod rozwiązywania

duża
średnia
mała

Nieznajomość reguł zagadnienia

problemów w zależności od stopnia ich złożoności i znajomości opisujących je reguł.

Sieci neuronowe

Metody statystyczne
Systemy ekspertowe
Metody dedukcyjne
Dokładne
algorytmy
mała

średnia

duża

Złożoność zagadnienia
Rys. 1.25. Klasyfikacja sztucznych sieci neuronowych wśród innych metod opisujących proces lub
wyrób [164]

Pierwsze rozważania o sieciach neuronowych obejmują odkrycia w dziedzinie
biologii, w tym Cajala z XIX wieku o mózgu zbudowanym z neuronów (komórek
nerwowych), Carrew-Ecclesa na temat mechanizmów przenoszenia impulsów między nimi,
a także Hodgkina i Huxleya o ich potencjałach czynnościowych [44, 59]. Za początek prac
obejmujących ściśle sztuczne sieci neuronowe uważa się model matematyczny sztucznego
neuronu opracowany przez McCullocha i Pittsa w 1943 roku [100]. W jego strukturze
wyróżnia się sygnały wejściowe X0, X1, …, Xn, które odpowiadają biologicznym impulsom
nerwowym przekazywanym za pośrednictwem neuronów i rozpatrywane są jako wektor
wejściowy X. Następnie wykonuje się ich mnożenie przez wagi synaptyczne W0, W1, …,
Wn, stanowiące wektor wag W, które mogą je wzmacniać lub osłabiać. Działanie to
związane jest z realizacją funkcji potencjału postsynaptycznego g(W, X) i określaniem
wartości sygnału v obliczanego na podstawie sumy wymnożonych sygnałów wejściowych
przez wagi synaptyczne, zgodnie ze wzorem (1.8) [44, 165]:
𝑛

𝑣 = 𝑔(𝑊, 𝑋) = ∑ 𝑊𝑖 𝑋𝑖 .

(1.8)

𝑖=0
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W celu weryfikacji osiągnięcia wartości progowej sygnału v, potrzebnej do aktywacji
neuronu, stosuje się funkcję aktywacji f, która sygnałowi v przypisuje sygnał wyjściowy
y (1.9) [44]:
𝑦 = 𝑓(𝑣).

(1.9)

Wyróżnia się liczne funkcje aktywacji, w tym [44, 81]:
 tożsamościową (1.10):
(1.10)

𝑓(𝑣) = 𝑣
 obciętą funkcję liniową (1.11):
𝑓(𝑣) = {

1,
𝑣,
−1,

𝑗𝑒ś𝑙𝑖 𝑣 > 1,
𝑗𝑒ś𝑙𝑖 − 1 ≤ 𝑣 ≤ 1
𝑗𝑒ś𝑙𝑖 𝑣 < −1,

(1.11)

 skokową Heviside`a (1.12):
𝑓(𝑣) = 1(𝑣) = {

1, 𝑗𝑒ś𝑙𝑖 𝑣 ≥ 0,
0, 𝑗𝑒ś𝑙𝑖 𝑣 ≤ 0,

(1.12)

 sigmoidalną (1.13):
𝑓(𝑣) =

1
; 𝛽 − 𝑧𝑎𝑑𝑎𝑛𝑦 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟,
1 + 𝑒𝑥𝑝(−𝛽𝑣)

(1.13)

 tangensoidalną (1.14):
𝛼𝑣 1 − 𝑒 (−𝛼𝑣)
𝑓(𝑣) = 𝑡𝑎𝑛ℎ ( )
;
2 1 + 𝑒 (−𝛼𝑣)
𝑡𝑎𝑛ℎ − 𝑡𝑎𝑛𝑔𝑒𝑛𝑠 ℎ𝑖𝑝𝑒𝑟𝑏𝑜𝑙𝑖𝑐𝑧𝑛𝑦, 𝛼 − 𝑧𝑎𝑑𝑎𝑛𝑦 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟.

(1.14)

W strukturze złożonych sieci neuronowych, ze względu na skuteczność, stosuje się
nieliniowe funkcje aktywacji. Potwierdzili to Flasiński [44], Lula [90] i Tadeusiewicz [166]
przedstawiając

ich

kompleksowe

porównanie.

Po

funkcji

aktywacji

występuje

wyjście y, które jest ostatnim elementem sieci neuronowej.
Podstawowym zadaniem przy projektowaniu struktury sieci neuronowej jest
ustalenie liczby neuronów N, która zależy od zakresu parametrów opisujących rozpatrywane
zadanie, w tym liczby sygnałów wejściowych i warstw ukrytych (pośrednich). Rozmiar sieci
wpływa na czas realizacji zadania i zwiększa się wraz z rozbudową i złożonością jej
struktury. Kolejnym etapem projektowania sieci neuronowej jest określenie połączeń
synaptycznych między poszczególnymi neuronami, którym przypisuje się określone wagi
determinujące stopień występujących między nimi powiązań. Przyjmują one liczby
rzeczywiste z zakresu od -1 do 1, z których ujemne wartości powodują osłabienie sygnału,
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natomiast dodatnie jego wzmocnienie [81, 165]. Na rys. 1.26 przedstawiono schemat
neuronu biologicznego i sztucznego z uwzględnieniem jego struktury i działania.

ciało komórki
akson
synapsy

akson

dendryty

xo

wo

x1

.
.
.

.w
.
.

xn

wn

1

v=Ʃ(wixi)

f(v)

y

sumowanie aktywacja

wagi synaptyczne
Rys. 1.26. Schemat neuronu biologicznego i sztucznego [44,72]

Sztuczne sieci neuronowe cechuje zdolność do uczenia się na podstawie ciągu
danych uczących zawierających zbiór przykładów, których dobór wpływa na
prawdopodobieństwo poprawnego reagowania na wzorce. Celem procesu uczenia sieci
neuronowej jest korygowanie wag synaptycznych, jako następstwa jej reakcji na określony
wzorzec. Wyróżnia się dwie główne metody uczenia:
 z nauczycielem,
 bez nauczyciela.
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Pierwsza polega na wprowadzaniu wzorców (przykładów), które sieć powinna naśladować
podczas realizacji wyznaczonych dla niej zadań. Oznacza to, że na podstawie określonych
konfiguracji wartości sygnałów wejściowych oczekuje się konkretnej odpowiedzi sieci.
Wagi synaptyczne modyfikowane są na podstawie uzyskanych wyników, wypływając na
oczekiwane wartości wyników jej działania. W metodzie tej ciąg uczący U przyjmuje postać
(1.15) [44]:
𝑈 = ((𝑋(1), 𝑢(1)), (𝑋(2), 𝑢(2)), … , (𝑋(𝑀), 𝑢(𝑀))),
𝑋(𝑗) = (𝑋0 (𝑗), 𝑋1 (𝑗), … , 𝑋𝑛 (𝑗)),
𝑗 = 1, … , 𝑀,

(1.15)

gdzie:
X(j) – j-ty wektor wejściowy,
u(j) – oczekiwana wartość sygnału, jako reakcja na wektor X(j).
Zgodnie z zależnością (1.15) przyjmuje się, że sztuczna sieć neuronowa prawidłowo reaguje
na wprowadzone wzorce, gdy każdej wartości z ciągu uczącego X(j) odpowiada sygnał
wyjściowy y(j) w przybliżeniu równy oczekiwanemu sygnałowi u(j). W drugiej metodzie
uczenie sieci neuronowej realizowane jest wyłącznie na podstawie porównywania wartości
sygnałów wejściowych. W tym przypadku ciąg uczący przyjmuje postać (1.16) [44]:
𝑈 = (𝑋(1), 𝑋(2), … , 𝑋(𝑀)).

(1.16)

Zasada uczenia bez nauczyciela polega na otrzymywaniu identycznych sygnałów
wyjściowych w przypadku podobnych wzorców, a także różnych sygnałów wyjściowych,
gdy są one zróżnicowane.
Wyróżnia się trzy podstawowe sposoby określania kolejności prezentacji wzorców
uczących. Pierwszy polega na przedstawianiu każdego z nich do momentu otrzymania
stabilnego wektora wag synaptycznych. Drugi obejmuje powtarzające się prezentowanie
wzorców z założoną sekwencją, a trzeci sprowadza się do losowego ich przedstawiania.
Stevens [161] porównał wymienione trzy warianty rozwiązań i na podstawie uzyskanych
wyników badań wskazał, że najkorzystniejsza jest losowa prezentacja wzorców, ponieważ
istnieje większe prawdopodobieństwo uzyskania prawidłowych odpowiedzi sieci. Za
przyczynę niezgodności w pierwszym sposobie prezentacji wzorców uznał możliwość
utracenia tych zapamiętanych wcześniej, a w drugim powstanie rozbieżności, których
powodem są zmieniające się cyklicznie stany sieci.
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W pracach [44, 80, 90, 164] przedstawiono kryteria klasyfikacji sztucznych sieci
neuronowych. Jedna z nich uwzględnia liczbę warstw występujących w jej strukturze.
Zgodnie z tym wyróżnia się sieci:
 jednowarstwowe (wejście i wyjście, jako jedna warstwa),
 dwuwarstwowe (wejściowa, wyjściowa),
 wielowarstwowe (wejściowa, wyjściowa i między nimi ukryte).
Drugim kryterium klasyfikacji sieci neuronowych jest rodzaj funkcji aktywacji dzielący
je na:
 liniowe,
 nieliniowe.
Kolejnym kryterium podziału sieci neuronowych jest rodzaj połączeń neuronów.
Wyróżnia się te o strukturze:
 jednokierunkowej, w której przepływ sygnałów w sieci odbywa się w jednym,
stałym kierunku, to znaczy od warstwy wejściowej, przez ukryte, aż do warstwy
wyjściowej,
 rekurencyjnej, gdzie występują dwukierunkowe połączenia neuronów lub sprzężenia
zwrotne,
 komórkowej ze sprzężeniami zwrotnymi między sąsiednimi neuronami.
Kolibabka i inni [79, 90, 185], zwrócili uwagę, że najbardziej popularnymi strukturami
sztucznych sieci neuronowych są jednokierunkowe sieci wielowarstwowe (rys. 1.27),
inaczej

nazywane

perceptronami

wielowarstwowymi

MLP

(ang.

MultiLayered

Perceprtons). Podstawowy ich model wyrażany jest przez równanie (1.17) [36, 80]:
𝑛

𝑦 = 𝑓 (∑ 𝑊𝑖 𝑋𝑖 + 𝑋0 ),

(1.17)

𝑖=1

gdzie:
f( ) – funkcja aktywacji neuronu,
Xi – wejście sieci,
Wi – wagi synaptyczne,
X0 – wartość progowa.
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Rys. 1.27. Schemat przykładowej jednokierunkowej sieci wielowarstwowej [107]

Burduk [22] wymieniła przykładowe zastosowania sztucznych sieci neuronowych
w zakresie modelowania procesów produkcyjnych, a szczególnie ich planowania,
sterowania, prognozowania oraz kontroli. Za najważniejsze zalety tych narzędzi uznała
akceptowalny czas realizacji zadań, dzięki równoległemu przetwarzaniu sygnałów,
zdolności uczenia się i uogólniania wiedzy oraz możliwości modelowania złożonych
i nieliniowych relacji z pominięciem projektowania modeli matematycznych. Za główne
wady sztucznych sieci neuronowych podała utrudniony dostęp do wiedzy z nauczonej sieci,
brak wnioskowania wieloetapowego oraz zmienną dokładność uzyskiwanych wyników.
Powstały liczne prace na temat oceny efektów procesów i wyrobów
z uwzględnieniem sztucznych sieci neuronowych. Bahlmann [9] przedstawił metodę
automatycznej kontroli połączeń materiałów tekstylnych, której działanie polega na
rozpoznawaniu obrazów otrzymywanych z kamery wizyjnej. Babič [7] zaprezentował
metodę prognozowania wartości cech materiałowych próbek w kontroli finalnej, natomiast
Tchórzewska-Cieślak [168] prawdopodobieństwo wystąpienia awarii obiektów w ujęciu
jakościowym i ilościowym. Ocena procesów wytwarzania i wyrobów realizowana jest
często za pomocą dwóch metod z zakresu sztucznej inteligencji: sieci neuronowych
i algorytmów genetycznych [98]. Unal [175] zastosował te narzędzia do diagnozowania
nieprawidłowości procesów wytwarzania w celu minimalizowania strat ekonomicznych
przedsiębiorstwa. Namdari [111] przedstawił metodę klasyfikacji wad wymienników ciepła,
a Ramasamy [135] prognozowanie ich podstawowych cech eksploatacyjnych, w tym
wydajności cieplnej.
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1.6. Wnioski z przeglądu stanu wiedzy
Z przeglądu stanu wiedzy dotyczącego oceny wyrobów, w tym połączeń lutowanych
w samochodowych wymiennikach ciepła za pomocą sztucznych sieci neuronowych
wynikają następujące wnioski:
 proces technologiczny montażu, obejmujący czynności związane z łączeniem części
i zespołów w jednostki funkcjonalne wyższego rzędu o założonym poziomie jakości,
uznaje się za końcowy i najważniejszy etap procesu produkcyjnego, wpływający na
cechy wyrobu finalnego; ze względu na jego złożoność, nie przedstawiono
dotychczas adekwatnego i odzwierciedlającego go w pełni modelu matematycznego;
trudności w opracowaniu uniwersalnych procedur kontroli procesu montażu
powodują, że nie przedstawiono kompleksowych, spójnych metod jego oceny, którą
przeprowadza się głównie w sposób subiektywny, w oparciu o wiedzę
i doświadczenie oceniającego,
 przemysł motoryzacyjny jest jednym z wiodących sektorów gospodarki światowej,
wyznaczającym trendy w zmniejszaniu kosztów produkcji oraz zwiększaniu
stabilności procesów wytwarzania; jednymi z ważniejszych wyrobów tej gałęzi
przemysłu, ze względu na wymagające warunki ich pracy, są samochodowe
wymienniki ciepła, od których oczekuje się szczelności, wydajności cieplnej,
wytrzymałości mechanicznej oraz odporności na korozję,
 podstawowym

zadaniem

procesu

montażu

jest

wykonywanie

połączeń

montażowych, kształtujących właściwości wyrobów finalnych; w samochodowych
wymiennikach ciepła stosuje się głównie połączenia lutowane, od których wymaga
się

spełnienia

licznych

wymagań

technologicznych

i

eksploatacyjnych;

najważniejszym kryterium ich oceny jest szczelność, ponieważ decyduje ona
o powstaniu ewentualnych wycieków medium pośredniczącego w wymianie ciepła,
a w konsekwencji awarii układu chłodzenia silnika lub klimatyzacji samochodowej,
 jakość połączeń lutowanych zależy od wielu czynników, głównie od właściwości
łączonych materiałów i spoiwa lutowniczego, a także ich obróbki cieplnej
i plastycznej; w produkcji rdzeni samochodowych wymienników ciepła stosuje się
powszechnie aluminiowe taśmy platerowane wykonane ze stopów 3003 (rdzeń
taśmy) i 4343 (lut) oraz obrabiane plastycznie stopy 6063 na elementy
przyłączeniowe,
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 jakość połączeń lutowanych zależy również od metody i parametrów lutowania;
podstawową technologią stosowaną w produkcji samochodowych wymienników
ciepła jest lutowanie piecowe w atmosferze kontrolowanej azotu z zastosowaniem
niekorozyjnych topników CAB (ang. Controlled Atmosphere Brazing), której
procentowy udział wśród wszystkich technologii lutowania tych wyrobów wynosi
80%,
 za nieodłączną cechę praktyki przemysłowej uznaje się zmienność procesów
wytwarzania, na które oddziałują czynniki losowe naturalne i specjalne; ważne jest
podjęcie działań zmierzających do zapewnienia ich stabilności i uzyskania
nominalnych wartości cech jakościowych wyrobów finalnych.
 synteza oceny ilościowej i jakościowej wyrobów pozwala na ich wiarygodny
i kompletny opis; istotą metod mieszanych jest określenie wartości liczbowych
rozpatrywanych cech oraz potwierdzenie możliwości wystąpienia pewnych zdarzeń
w przyszłości; pozwala to na ograniczenie wieloznaczności w interpretacji
uzyskanych wyników badań, a także poprawę skuteczności działań związanych
z kontrolą produkcji,
 ocena złożonych procesów i wyrobów, w warunkach posiadania niepełnych
informacji, wymaga użycia narzędzi wspomagania decyzji, w tym sztucznych sieci
neuronowych, uzupełniających wiedzę i doświadczenie osób odpowiedzialnych za
kontrolę produkcji,
 stosowanie sztucznych sieci neuronowych do oceny procesów wytwarzania
i wyrobów, charakteryzujących się złożonymi relacjami między czynnikami
determinującymi

ich

jakość,

pozwala

na

uzyskanie

wyników

badań

w akceptowalnym w warunkach przemysłowych czasie bez konieczności stosowania
klasycznych modeli matematycznych.
Podsumowując, w niewystarczającym stopniu omówiono w literaturze zagadnienia
dotyczące praktycznego zastosowania metod sztucznej inteligencji do oceny złożonych
wyrobów. Brakuje opracowań na temat kompleksowej kontroli i predykcji ich jakości
w znaczących dla gospodarki gałęziach produkcji. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu
przemysłu i niedostatkom publikacji literaturowych w tej dziedzinie, celem niniejszej pracy
jest opracowanie procedur oceny wymienników ciepła za pomocą sztucznych sieci
neuronowych.
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2. Uzasadnienie tematu, teza, cel, zakres pracy
Wymagania techniczne i eksploatacyjne stawiane współcześnie wytwarzanym
wyrobom skłaniają do poszukiwań nowych procedur oceny, w tym predykcji ich jakości.
Zainteresowanie tematyką oceny lutowanych połączeń w samochodowych wymiennikach
ciepła wynika z zapotrzebowania przemysłu na rozwiązania minimalizujące liczbę badań
niszczących, a tym samym koszty kontroli. Stabilność procesów, w których uzyskuje się
porównywalne wartości odchylenia standardowego mierzonych cech, skłania do
opracowania racjonalnej pod względem skuteczności i kosztów, procedury kontroli połączeń
lutowanych w samochodowych wymiennikach ciepła. W procesach stabilnych statystycznie,
gdy pozwalają na to założenia techniczne, na podstawie analizy wartości predykowanych
cech, można zmniejszyć częstotliwość kontroli. Wczesne wykrycie ewentualnej utraty
stabilności zwiększa prawdopodobieństwo podjęcia w odpowiednim czasie działań
naprawczych, a także zapobiega powstawaniu wad wyrobów. Kontrola stuprocentowa
generuje zbędne koszty, a co ważne, nie gwarantuje skuteczności identyfikacji wszystkich
nieprawidłowości produkcyjnych.
Prace naukowe dotyczące oceny procesów wytwarzania i wyrobów nie uwzględniają
skutecznej, kompleksowej procedury oceny wyrobów, w szczególności połączeń
montażowych, a wybiórcze podejście do realizowanych zadań produkcyjnych uniemożliwia
otrzymanie wiarygodnych rozwiązań. W niewystarczającym stopniu omówiono w nich
problematykę kontroli w praktyce przemysłowej, różniącej się od założeń teoretycznych, ze
względu na nieustannie zmieniające się warunki produkcyjne. Zadania predykcji przyszłych
zdarzeń w procesach wytwarzania, realizowane w celu wczesnej identyfikacji zmian
stabilności produkcji, umożliwiają metody sztucznej inteligencji, w tym sztuczne sieci
neuronowe.
Kompleksowa ocena lutowanych połączeń w samochodowych wymiennikach ciepła
i predykcja ich jakości wymaga interdyscyplinarnego podejścia, to znaczy powiązania wielu
dziedzin nauki w celu wypracowania oczekiwanych rezultatów. Integruje ona zagadnienia
technologii i organizacji montażu, inżynierii materiałowej oraz podstaw informatyki,
w relacji z rzeczywistymi procesami wytwarzania z konkretnego przedsiębiorstwa
produkcyjnego.
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Na podstawie przeprowadzonej analizy stanu wiedzy sformułowano następującą tezę
pracy:
Sztuczne sieci neuronowe pozwalają na predykcję jakości lutowanych połączeń
w samochodowych wymiennikach ciepła, skutkujące ograniczeniem liczby badań
niszczących w procesie produkcji.
Dla udowodnienia tezy pracy wykonano kompleksową ocenę lutowanych połączeń
w samochodowych wymiennikach ciepła, których wyniki pozwolą przedstawić ich
kompleksowy opis, a także przygotować dane uczące sieć neuronową. Predykcja jakości
tych połączeń za pomocą sztucznych sieci neuronowych pozwoli identyfikować potencjalne
nieprawidłowości na wczesnym etapie produkcji i podejmować zapobiegające im działania.
Cel pracy obejmuje zarówno aspekt poznawczy jak i aplikacyjny. Pierwszym jest
kompleksowa ocena jakościowo-ilościowa lutowanych połączeń w samochodowych
wymiennikach ciepła, a także identyfikacja ewentualnych ich wad, drugim opracowanie
procedury kontroli tych połączeń w praktyce przemysłowej. Niniejsza praca, co ważne,
ściśle związana jest z aktualnymi trendami w przemyśle, zorientowanymi na ciągłe
doskonalenie kontroli wyrobów finalnych, w tym połączeń montażowych, jako
konsekwencji zwiększających się wymagań klientów i konkurencyjności rynku
motoryzacyjnego. Uwzględnia także aspekt ekonomiczny ukierunkowany na zmniejszenie
liczby badań niszczących w procesie produkcji samochodowych wymienników ciepła.
Do osiągnięcia celu pracy zaplanowano wykonanie następujących zadań (rys. 2.1):
 kompleksową ocenę lutowanych połączeń w samochodowych wymiennikach ciepła,
w tym ich: szczelności, odporności na szoki cieplne i korozję, wytrzymałości na
drgania i rozrywanie, właściwości mechanicznych, wymiarów, jednorodności składu
chemicznego oraz makro- i mikrostruktury,
 wskazanie najważniejszych czynników wpływających na trwałość tych połączeń,
 identyfikację potencjalnych ich wad wraz z zestawieniem statystycznym wyników
wadliwości, uzyskanym z historycznych danych produkcyjnych,
 ocenę stabilności procesu wytwarzania samochodowych wymienników ciepła,
 opracowanie procedury predykcji jakości lutowanych połączeń w samochodowych
wymiennikach ciepła za pomocą sztucznych sieci neuronowych,
 sprawdzenie możliwości stosowania wykonanych modeli sieci dla różnych typów
wymienników ciepła,
 ocenę skuteczności opracowanej procedury w praktyce przemysłowej.
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Rys. 2.1. Schemat zakresu badań realizowanych w ramach pracy
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3. Metodyka badań
3.1. Przedmiot badań
Głównym celem pracy jest opracowanie procedury predykcji jakości lutowanych
połączeń w samochodowych wymiennikach ciepła. Wszystkie rodzaje tych wyrobów
charakteryzują się podobieństwem konstrukcyjnym i technologicznym, zatem do badań
określonych w zakresie pracy przewidziano wybór jednego rodzaju wymiennika ciepła,
uwzględniając następujące kryteria:
 warunki ich pracy,
 ważność funkcji pełnionej w samochodzie,
 wielkość produkcji.
Na podstawie porównania rodzajów samochodowych wymienników ciepła według
wymienionych kryteriów, do dalszych badań wybrano chłodnice cieczy stosowane
w układzie chłodzenia silnika. Od tych wyrobów oczekuje się spełnienia szeregu wymagań
technologicznych i eksploatacyjnych wynikających z warunków ich pracy, ponieważ
ewentualne wady chłodnic cieczy mogą spowodować wyciek cieczy chłodzącej,
a w konsekwencji awarię układu chłodzenia silnika. Pełnią one najważniejszą funkcję wśród
wszystkich rodzajów wymienników ciepła, polegającą na odprowadzaniu do otoczenia
ciepła z cieczy przepływającej przez kanały wewnątrz bloku i głowicy silnika, zapobiegając
jego przegrzaniu i awarii. Chłodnice cieczy, w które wyposaża się wszystkie pojazdy
samochodowe z silnikami chłodzonymi cieczą, dominują w grupie wymienników ciepła pod
względem wielkości produkcji. Podsumowując, do realizacji badań przewidzianych
w ramach niniejszej pracy, wybrano lutowane połączenia w chłodnicach cieczy, które są
kluczowymi wyrobami w sektorze produkcji samochodowych wymienników ciepła.
Opracowanie dla nich skutecznych procedur kontroli jest jednym z podstawowych zadań
pozwalających minimalizować liczbę badań niszczących.
W pracach naukowych [48, 130, 171] przedstawiono warianty budowy
aluminiowych chłodnic cieczy. Jednym z rozwiązań konstrukcyjno-technologicznych jest
naprzemienne ułożenie rur, przez które przepływa ciecz chłodząca z taśmami
zwiększającymi powierzchnię wymiany ciepła. Rury zwijane kształtowane są walcowaniem,
polegającym na wielokrotnym zwijaniu taśmy ze stopów aluminium, co w porównaniu
z termoplastycznie wytłaczanymi rurami ekstrudowanymi, pozwala uzyskać lepszą
odporność na korozję, wytrzymałość mechaniczną oraz wydajność cieplną [191].
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Podstawową częścią samochodowej chłodnicy cieczy (rys. 3.1) jest jej rdzeń,
zbudowany z obejm bocznych wzmacniających konstrukcję tego wyrobu i naprzemiennie
ułożonych taśm zwiększających powierzchnię wymiany ciepła z rurami zwijanymi,
wtłaczanymi w otwory płyt sitowych. Funkcjonalność rdzenia samochodowej chłodnicy
cieczy otrzymuje się po operacji lutowania, która decyduje o jego szczelności
i wytrzymałości mechanicznej. W końcowym etapie procesu technologicznego tych
wyrobów montuje się zbiorniki cieczy chłodzącej wraz z uszczelnieniem, wykonane
z tworzyw sztucznych.

1

6

2

3

4

5

7

Rys. 3.1. Samochodowa chłodnica cieczy: 1 – płyta sitowa, 2 – obejma boczna, 3 – rura zwijana,
4 – taśma zwiększająca powierzchnię wymiany ciepła, 5 – uszczelka, 6 – zbiornik powrotny cieczy
chłodzącej, 7 – zbiornik doprowadzający i odprowadzający ciecz chłodzącą
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3.2. Sposób wykonania połączeń lutowanych
Proces technologiczny samochodowych chłodnic cieczy składa się z operacji obróbki
i montażu. W pierwszych stosuje się metody obróbki plastycznej (walcowanie, tłoczenie)
i przetwórstwa tworzyw sztucznych (wtryskiwanie). W drugich, po montażu rdzenia
chłodnicy cieczy, wykonuje się połączenia montażowe, metodą lutowania oraz
klinczowania. W procesie wytwarzania tych wyrobów uwzględnia się także czynności
weryfikujące ich jakość, z których najważniejsze są testy szczelności. Na rys.
3.2 przedstawiono schemat procesu technologicznego samochodowych chłodnic cieczy.
Lutowane połączenia w samochodowych wymiennikach ciepła wykonano w piecu
radiacyjno-konwekcyjnym w atmosferze azotu, pozwalającej zmniejszyć zużycie topnika
i utlenianie powierzchni łączonych materiałów. Topnik na bazie fluoroglinianu potasu
pozwala na poprawę lutowności i zwilżalności lutowanych materiałów, zmniejsza napięcie
powierzchniowe lutu i ułatwia wypełnianie nim szczelin kapilarnych, a także usuwa z nich
trudno topliwe tlenki.
Rdzenie samochodowych wymienników ciepła transportowane są za pomocą
przenośników rolkowych przez sześć stref pieca radiacyjno-konwekcyjnego:
 cieplnego usuwania olejów obróbkowych występujących na powierzchniach
łączonych materiałów po operacjach obróbki plastycznej (1),
 napylania naładowanymi elektrostatycznie ziarnami topnika rdzenia wymiennika
ciepła (2),
 nagrzewania konwekcyjnego (3),
 lutowania radiacyjnego (4),
 chłodzenia w atmosferze azotu (5),
 chłodzenia w powietrzu (6).
Trwałość lutowanych połączeń w samochodowych wymiennikach ciepła zależy
głównie od doboru parametrów lutowania piecowego, w tym [191]:
 temperatury, oC,
 napięcia - dozowniki topnika, kV,
 natężenia prądu - dozowniki topnika, mA,
 natężenia przepływu atmosfery azotu, m3/min,
 prędkości przenośników rolkowych, mm/min.
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Rys. 3.2. Schemat procesu technologicznego samochodowej chłodnicy cieczy
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3.3. Metody badań
W celu oceny lutowanych połączeń w samochodowych wymiennikach ciepła oraz
przygotowania danych uczących sieć neuronową zaplanowano wykonanie następujących
zadań (rys. 3.3):
 obserwacje struktur metalograficznych połączeń lutowanych za pomocą mikroskopii
świetlnej i skaningowej mikroskopii elektronowej (metalograficzny mikroskop
OPTA-TECH LAB40, skaningowy mikroskop elektronowy Tescan Vega 5135),
 identyfikację składu chemicznego oraz profilu zmian stężenia pierwiastków w strefie
lutowanych materiałów za pomocą spektroskopii rentgenowskiej z dyspersją energii
EDS (skaningowy mikroskop elektronowy Tescan Vega 5135 ze spektrometrem
rentgenowskim EDS - PGT Prism 2000 Avalon),
 wyznaczenie podstawowych właściwości mechanicznych w strefie lutowanych
materiałów, w tym twardości Vickersa i Martensa, modułu Younga, odkształcenia
plastycznego (nanointender Fischer Picodentor HM500),
 określenie odporności korozyjnej strefy lutowanych materiałów na działanie cieczy
chłodzących za pomocą potencjodynamicznej polaryzacji elektrochemicznej
(potencjostat-galwanostat ATLAS0531 ATLAS-SOLLICH) oraz mgły solnej
(komora solna do badań korozyjnych według normy ASTM G85 SWAAT),
 weryfikację wymiarów geometrycznych oraz identyfikację ewentualnych wad
samochodowych chłodnic cieczy, ze szczególnym uwzględnieniem lutowanych
połączeń, z użyciem współrzędnościowej techniki pomiarowej (Hexagon Global
Performance 122210) trójwymiarowego skanowania optycznego (trójwymiarowy
skaner optyczny GOM ATOS III) i rentgenowskiej tomografii komputerowej
(mikrotomograf komputerowy Phoenix v|tome|x L300),
 ocenę szczelności połączeń lutowanych w tych wyrobach na podstawie różnicowego
pomiaru zmian ciśnienia między objętościami testowanej i wzorcowej chłodnicy
cieczy (urządzenie ATEQ) oraz wykrywania pęcherzy gazowych powstałych
w trakcie wtłaczania do zanurzonej w wodzie chłodnicy cieczy sprężonego powietrza
(specjalne urządzenie),
 określenie wytrzymałości połączeń lutowanych na rozrywanie, której wartość odnosi
się do ciśnienia powodującego ich nieszczelność,
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 ocenę odporności połączeń lutowanych na drgania i zmiany ciśnienia cieczy
chłodzącej (specjalne urządzenie),
 wyznaczenie odporności połączeń lutowanych na szoki cieplne (specjalne
urządzenie).
a)

b)

d)

c)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)

Rys. 3.3. Aparatura stosowana do oceny lutowanych połączeń w samochodowych wymiennikach
ciepła: a) metalograficzny mikroskop OPTA-TECH LAB40, b) skaningowy mikroskop elektronowy
Tescan model Vega 5135, c) nanointender Fischer Picodentor HM500, d) komora do badań
odporności korozyjnej na działanie mgły solnej, e) potencjostat-galwanostat ATLAS 0531 EU&IA
ATLAS-SOLLICH, f) trójwymiarowy skaner optyczny GOM ATOS III, g) tomograf komputerowy
Phoenix v|tome|x L300, h) współrzędnościowa maszyna pomiarowa Hexagon Global Performance
122210, i) tester szczelności metodą różnicową, j) stanowisko do testu szczelności metodą
woda/powietrze, k) stanowisko do oceny wytrzymałości na rozrywanie, l) stanowisko do badań
odporności na drania i zmiany ciśnienia, m) stanowisko do badań odporności na szoki cieplne
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3.3.1. Mikroskopia świetlna, skaningowa mikroskopia elektronowa i spektroskopia
rentgenowska z dyspersją energii EDS
Do

badań

metalograficznych

lutowanych

połączeń,

wycięto

próbki

z samochodowych chłodnic cieczy za pomocą piły taśmowej PP-350E i przecinarki
metalograficznej BUEHLER DELTA AbrasiMet. Próbki inkludowano w samoutwardzalnej
żywicy epoksydowej i szlifowano papierami ściernymi P1200, P320, P120, a następnie
polerowano suknami polerskimi 9µm i 3 µm z dodatkiem wodnej zawiesiny pasty
diamentowej. W celu uwidocznienia mikrostruktury zgładów metalograficznych wykonano
ich trawienie przez 120 s w 0,9% kwasie tetrafluoroborowym HBF4 zawierającym
w składzie 980 ml wody destylowanej i 20ml 45% kwasu HBF4. Do obserwacji makroi mikrostruktury lutowanych połączeń stosowano mikroskop świetlny OPTA-TECH LAB40
wyposażony w układ cyfrowej rejestracji obrazów oraz mikroskop skaningowy Vega 5135
firmy Tescan. Punktową i liniową mikroanalizę składu chemicznego próbek wykonano za
pomocą spektrometru rentgenowskiego Si(Li) PGT Prism 2000 Avalon.
3.3.2. Nanoindentacja
Podstawowe właściwości mechaniczne lutowanych połączeń w samochodowych
chłodnicach cieczy wyznaczono za pomocą nanoindentacji, stosując nanoindenter
Picodentor HM 500 Fischer o rozdzielczości pomiarów wartości siły równej 100nN.
Stanowisko pomiarowe wyposażono w płytę tłumiącą drgania TS-140+40 Low Power oraz
osłonę termoakustyczną, ograniczającą przepływ powietrza i uderzenia fal akustycznych
w strefie badanej próbki. W celu wyznaczenia podstawowych właściwości mechanicznych,
w tym twardości Vickersa, modułu Younga i odkształcenia plastycznego wykonano po trzy
pomiary w strefach łączonych materiałów i lutowanego połączenia, stosując obciążenie 0,3N
działające w czasie 5 s.
3.3.3. Potencjodynamiczna polaryzacja elektrochemiczna i badania korozyjne w mgle
solnej
Pomiary odporności korozyjnej wykonano dla materiału chłodnicy cieczy, stosując
potencjodynamiczne pomiary polaryzacyjne za pomocą potencjostatu - galwanostatu
ATLAS 0531 firmy ATLAS-SOLLICH. Próbki polaryzowano w kierunku anodowym
w temperaturze otoczenia 23oC, zakresie potencjałów od -2,0 do 2,0 V z szybkością zmiany
potencjału 1 mV/s. Wyniki zapisywano i przetwarzano w programie AtlasLab
i AtlasCorr firmy AtlasSOLLICH.
57

OCENA LUTOWANYCH POŁĄCZEŃ W SAMOCHODOWYCH WYMIENNIKACH CIEPŁA ZA POMOCĄ
SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH

Pomiary korozyjne przeprowadzono w trzech cieczach chłodzących: 1) płynie do
chłodnic na bazie wodnego roztworu glikolu etylenowego z dodatkami uszlachetniającymi,
2) wodzie destylowanej i 3) wodzie wodociągowej, których podstawowe właściwości
fizykochemiczne przedstawiono w tabeli 5.1.
Tabela 5.1. Podstawowe właściwości fizykochemiczne elektrolitów (cieczy chłodzących)

Właściwości fizykochemiczne

Płyn do chłodnic

Woda
destylowana

Woda
wodociągowa*
Arsen 0,0012 mg/l
Azotany 2,0 mg/l
Cyjanki <0,005 mg/l
Cynk <0,005 mg/l

Skład chemiczny

52% wag. glikolu
etylenowego,
reszta: woda
destylowana,
dodatki
uszlachetniające

Woda
z ograniczoną
zawartością
soli
mineralnych
oraz
zanieczyszczeń

Fluorki 0,31 mg/l
Magnez 10,0 mg/l
Miedź <0,003 mg/l
Ołów <0,001 mg/l
Rtęć <0,0001 mg/l
Siarczany 84,0 mg/l
Wapń 82,0 mg/l
Żelazo <0,04 mg/l

Temperatura krzepnięcia, oC

-35

0

0

Temperatura wrzenia, oC

108

100

100

Kolor cieczy

Błękitny

przezroczysty

Przezroczysty

Przewodność cieplna, W/m*K

0,39

0,60

0,60

Gęstość względna, g/cm3

1,08

1,00

1,00

pH

7,5-11

7,0

7,5

Toksyczność cieczy

szkodliwy po
połknięciu

nieszkodliwy

Nieszkodliwy

* .skład chemiczny wody w Poznaniu z IV kwartału 2014 r. – dane Aquanet Poznań

W celce pomiarowej NSD50/23/80 (rys. 3.4) wypełnionej elektrolitem (cieczą
chłodzącą), zanurzono trzy elektrody tworzące ogniwo pomiarowe:
 badaną (materiał chłodnicy cieczy) o zmiennej wartości potencjału, wynikającej
z zachodzących procesów elektrodowych,
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 odniesienia (kalomelowa Ek 10-00) o stałej wartości potencjału, stanowiącej
odniesienie do potencjału elektrody badanej,
 pomocniczą (platynowa Ept-01), która przewodzi prąd.
Elektroda pomocnicza
platynowa EPt-01
Elektroda odniesienia
kalomelowa EK 10-00

Elektroda badana
(rurka czynnika
chłodniczego)

Rys. 3.4. Widok celki pomiarowej z zanurzonymi w elektrolicie elektrodami

Po badaniach elektrochemicznych na potencjostacie-galwanostacie, obserwowano
zmiany korozyjne w strefie lutowanego połączenia za pomocą skaningowego mikroskopu
elektronowego.
Badanie odporności korozyjnej wymienników ciepła w mgle solnej realizowano
zgodnie z normą ASTM G85. W tym celu zastosowano komorę solną wykonaną z materiału
odpornego na działanie roztworów solnych o pojemności 2300 dm3. Zawiera ona układy
programujące różne warunki korozyjne, które powalają imitować rzeczywiste środowisko
pracy samochodowych wymienników ciepła. Urządzenie pozwala nie tylko na sterowanie
i kontrolowanie atmosfery mgły solnej, w tym równomiernego jej rozprowadzania, ale także
temperatury, w której zachodzi przyspieszone starzenie korozyjne badanego wyrobu. Mgła
powstaje w wyniki nagrzania i zwiększenia wilgoci sprężonego powietrza, a jej nadmiar
gromadzący się na dnie komory odprowadzany jest na zewnątrz. Atmosferę mgły solnej
uzyskano przez rozpylanie wodnego roztworu chlorku sodu o stężeniu 42g/l i pH 2,8-3,0.
W komorze zapewniono także stałą temperaturę 50°C. Jeden cykl badania trwał 2h: 0,5h
rozpylano mgłę solną, a 1,5h utrzymywano warunki w urządzeniu, zachowując wilgotność
większą niż 98%. Wykonano 240 cykli, które realizowano przez 480h. Podczas badania
wtłaczano do chłodnic cieczy powietrze pod ciśnieniem 3,3 bar.
Po badaniach korozyjnych w mgle solnej, fragmenty samochodowych chłodnic
cieczy obserwowano za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego, zwracając
szczególną uwagę na lutowane połączenia w tych wyrobach.
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3.3.4. Współrzędnościowa

technika

pomiarowa,

trójwymiarowe

skanowanie

optyczne, tomografia komputerowa
W celu weryfikacji cech geometrycznych i identyfikacji ewentualnych wad
lutowanych połączeń w samochodowych wymiennikach ciepła stosowano badania
nieniszczące: współrzędnościową technikę pomiarową, trójwymiarowe skanowanie
optyczne i tomografię komputerową. Pierwsze wykonano za pomocą współrzędnościowej
maszyny pomiarowej Hexagon Global Performance 122210 o zakresie pomiarowym
1200x2200x1000mm i dokładności pomiarów 1,5+L/333 μm, gdzie L oznacza długość
mierzonego wymiaru geometrycznego. Zasada działania urządzenia polega na rejestrowaniu
punktów mierzonego obiektu we współrzędnych X, Y, Z, których lokalizację umożliwia
stykowa głowica pomiarowa, a położenie liniały pomiarowe w każdej z osi.
Oprogramowanie komputera PC-DMIS pozwala na uzyskanie charakterystyki wymiarów
mierzonej chłodnicy cieczy.
Skaner optyczny 3D GOM ATOS III, w przeciwieństwie do pomiarów pojedynczych
punktów w metodzie współrzędnościowej, przechwytuje geometrie całych obiektów, jako
chmury punktów lub siatki trójkątów i przekształca obiekt rzeczywisty w cyfrowy obraz
przestrzenny, scalając wiele pojedynczych zdjęć, powstających przez wielokrotne
skanowanie chłodnicy cieczy pod różnymi kątami. W zależności od wielkości pola
pomiarowego, dokładność pomiarów wynosi od 3 μm do 30 μm. Do analizy wymiarowej
chłodnicy cieczy zastosowano oprogramowanie Atos Professional V8.
Weryfikację wymiarów geometrycznych chłodnicy cieczy oraz identyfikację jej wad
nie tylko powierzchniowych, ale także objętościowych uzupełniono metodą tomografii
komputerowej. Zastosowano do tego wysokorozdzielczy mikrotomograf komputerowy
Phoenix v|tome|x, wyposażony w jednobiegunową lampę mikrofocus 300kV o mocy 500W
typu otwartego z systemem chłodzenia cieczą. Minimalna wielkość woksela wynosi 2 μm,
natomiast wykrywalność szczegółów jest mniejsza niż 1 μm. W urządzeniu znajduje się
detektor cyfrowy GE DXR z rozdzielczością 2000x2000 pikseli, gdzie wielkość
pojedynczego piksela wynosi 200 μm. Do tomograficznej oceny chłodnicy cieczy stosowano
oprogramowanie VGStudio MAX 2.2.
3.3.5. Badania szczelności
Do badań szczelności lutowanych połączeń stosowano wykrywacz nieszczelności
ATEQ F570 z czujnikiem różnicowym, którego działanie polega na pomiarze różnicy
ciśnienia między objętością chłodnicy badanej i wzorcowej, oddzielonych zaworem
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wyrównawczym. Zmniejszenie ciśnienia w chłodnicy cieczy, większe od założonego
dopuszczalnego jego poziomu, świadczy o jej nieszczelności. Dokładność pomiarów zmian
ciśnienia ΔP wynosi ± (2%ΔP + 0,5 Pa).
Wartość wycieku powietrza, inaczej nieszczelność F, wynika ze zmiany ciśnienia ΔP
i opisywana jest prawem Boyle'a-Mariotte'a (3.1):
𝐹 = 0,0006 ∙ 𝑉 ∙

∆𝑃 𝑐𝑚3
[
]
∆𝑇 𝑚𝑖𝑛

(3.1)

Zgodnie z warunkami badania, objętości V oraz zmiany temperatury ΔT są jednakowe dla
testowanej i wzorcowej chłodnicy cieczy.
Badanie nieszczelności wyrobu obejmuje dwa cykle: podciśnienia -0,097 MPa
i ciśnienia 0,25 MPa, których profil w funkcji czasu przedstawiono na rys. 3.5. Po stabilizacji
ciśnienia testu wykonano właściwy pomiar wycieku powietrza z chłodnicy cieczy.
MPa
Ciśnienie, bar
Stabilizacja

Test szczelności

2,50
0,25

Napełnianie

Opróżnianie

0
Test podciśnienia

Czas, s

-0,097
-0,97

Rys. 3.5. Rozkład ciśnienia w funkcji czasu podczas badania szczelności

3.3.6. Badania wytrzymałości na szoki cieplne, drgania i rozrywanie
Ocenę wytrzymałości lutowanych połączeń na rozrywanie umożliwia specjalne,
wykonane na zamówienie, urządzenie. Badanie składa się z czterech cykli: 1) wtłoczenia
wody do chłodnicy cieczy z prędkością 0,002 MPa/s do ciśnienia 0,25 MPa, 2) stabilizacji
ciśnienia, 3) opróżnienia wody, a następnie 4) ponownego napełnienia wodą chłodnicy
cieczy do momentu rozerwania lutowanych połączeń i wystąpienia nieszczelności. Na rys.
3.6 przedstawiono profil rozkładu ciśnienia podczas badania wytrzymałości chłodnic cieczy
na rozrywanie w funkcji czasu.
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Ciśnienie, MPa

Czas, s

Rys. 3.6. Rozkład ciśnienia w funkcji czasu podczas badania wytrzymałości chłodnicy cieczy na
rozrywanie

Badanie wytrzymałości lutowanych połączeń na pulsacje ciśnienia wykonano
zgodnie z profilem sinusoidalnym o częstotliwości 0,5-1,0 Hz i zakresie impulsów
0,125±0,115 MPa (różnica ciśnienia ΔP = 0,23 MPa, nadciśnienie dolne Pd = 0,01 MPa,
Pg nadciśnienie górne 0,24 MPa). Glikol etylenowy o temperaturze 135oC (+0/-5oC)
stosowano jako medium przepływające przez chłodnicę cieczy, którą umieszczono w
komorze urządzenia w temperaturze 85oC (±0,5oC). Jeden cykl obciążenia lub inaczej
pulsacji ciśnienia odnosi się do jednego okresu sinusoidalnego. W celu weryfikacji
wytrzymałości lutowanych połączeń na pulsacje ciśnienia wykonano pomiary szczelności
po 100 000, a następnie po każdych 10 000 cykli.
Badanie odporności lutowanych połączeń na działanie szoków cieplnych bazuje na
przepływie cieczy chłodzącej (wodnego roztworu glikolu etylenowego) przez chłodnicę
cieczy i obejmuje cztery cykle (rys. 3.7):
 zwiększenie temperatury cieczy chłodzącej od -200C do 1000C w czasie 30 s,
 stabilizację temperatury cieczy chłodzącej o wartości 1000C w czasie 30 s,
 zmniejszenie temperatury cieczy chłodzącej od 1000C do -200C w czasie 30 s,
 stabilizację temperatury cieczy chłodzącej o wartości -200C w czasie 30 s.
W celu potwierdzenia potencjalnego wycieku cieczy chłodzącej z chłodnicy cieczy, poza
wizualną oceną uszkodzeń, wykonano pomiary ich szczelności.
temperatura, oC
100

0
-20

30

60

90 120

czas, s

1 cykl

Rys. 3.7. Rozkład temperatury w funkcji czasu podczas badania wytrzymałości chłodnicy cieczy na
szoki cieplne
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4. Wyniki badań lutowanych połączeń w samochodowych wymiennikach
ciepła i ich analiza
4.1. Wyniki oceny materiałowej lutowanych połączeń w samochodowych
wymiennikach ciepła i ich analiza
Połączenia lutowane w samochodowych wymiennikach ciepła, jak już wspomniano
decydują o trwałości finalnej tych wyrobów. W celu ich identyfikacji przedstawiono
specyfikację, która obejmuje nazwy części chłodnicy cieczy. Wyróżniono lutowane
połączenia (rys. 4.1):
 rury zwijanej – taśmy zwiększającej powierzchnię wymiany ciepła,
 rury zwijanej – płyty sitowej,
 taśmy zwiększającej powierzchnię wymiany ciepła – obejmy,
 płyty sitowej – obejmy,
 wewnątrz rury zwijanej.

1

a)

2

4

3

b)

1

c)

2

d)

3

e)

4

Rys. 4.1. Połączenia lutowane w samochodowej chłodnicy cieczy: a) ogólna lokalizacja tych połączeń,
b) obejma – taśma, c) obejma – płyta sitowa, d) rura zwijana – płyta sitowa; wewnątrz rury zwijanej,
e) rura zwijana - taśma
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Jakość lutowanych połączeń w samochodowych chłodnicach cieczy zależy między
innymi od jakości łączonych części, w szczególności ich wymiarów geometrycznych oraz
potencjalnych błędów kształtu. Międzyoperacyjna kontrola procesu technologicznego jest
tak samo konieczna jak kontrola finalna. Wykryte nieprawidłowości na wczesnym etapie
produkcji stanowią podstawę do eliminowania wadliwych części przed przekazaniem ich do
kolejnych operacji i umożliwiają podjęcie w odpowiednim momencie działań naprawczych.
W tabeli 4.1 przedstawiono najważniejsze cechy łączonych materiałów, wpływające na
jakość lutowanych połączeń w tych wyrobach.
Tabela 4.1. Podstawowe cechy łączonych materiałów wpływających na jakość lutowanych
połączeń w samochodowych chłodnicach cieczy

Nazwa części chłodnicy cieczy

zwijana rura cieczy chłodzącej

taśma zwiększająca powierzchnię
wymiany ciepła

Nazwa cechy

Jednostka

prawidłowa długość

mm

prawidłowa wysokość

mm

prawidłowa szerokość

mm

prawidłowa grubość ścianki rury

mm

prawidłowa wysokość otworu
(delta)
prawidłowa szerokość otworu
(delta)
wysokość szczeliny między
łapkami

µm
µm
µm

prostość

mm

brak wklęsłości/wypukłości

mm

prawidłowa długość

mm

prawidłowa wysokość

mm

prawidłowy kąt fali

o

długość otworu płyty sitowej

mm

szerokość otworu płyty sitowej

mm

szerokość

mm

płyta sitowa

obejma
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Wyszczególnione w dokumentacji kontrolnej wymiary geometryczne części
chłodnic cieczy i ewentualne ich błędy kształtu, wpływające na jakość lutowanych połączeń,

a)

b)

dłu

kość

wysokość
szczeliny
między
łapkami

ść
go

wy
so k
o ść

szero

grubość
ścianki

przedstawiono na rys. 4.2.

wysokość
otworu
(delta)

szerokość
otworu
(delta)

c)

d)
wklęsłość

prostość

e)

f)
długość
otworu
kąt fa
li

wysokość
długość

szerokość
otworu

g)
szerokość

Rys. 4.2. Kontrolowane wymiary geometryczne i identyfikowane błędy kształtu części do montażu
chłodnic cieczy: a) długość, wysokość, szerokość rury zwijanej, b) grubość ścianki, wysokość
i szerokość otworu (delta) oraz wysokość szczeliny między łapkami rury zwijanej, c) prostość rury
zwijanej, d) wklęsłość/wypukłość rury zwijanej, e) długość, wysokość i kąt fali taśmy zwiększającej
powierzchnię wymiany ciepła, f) długość i szerokość otworu płyty sitowej, g) szerokość obejmy

Przed operacją lutowania sprawdza się poprawność wstępnego montażu rdzenia
samochodowej chłodnicy cieczy, wykonując pomiary rozstawu płyt sitowych (rys. 4.3). Ich
wyniki pośrednio określają prawidłowość położenia łączonych części względem siebie.
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rozstaw płyt sitowych

Rys. 4.3. Kontrolowany wymiar geometryczny rdzenia chłodnicy cieczy

Na jakość lutowanych połączeń w samochodowych chłodnicach cieczy wpływa
także dobór wartości parametrów lutowania, podanych w dokumentacji technicznej:
temperatury, prędkości transportera, prędkości przepływu atmosfery azotu oraz natężenia
i napięcia prądu dozownika topnika. W tabeli 4.2 wymieniono strefy pieca, w których
monitoruje się wartości wymienionych parametrów lutowania.
Tabela 4.2. Podstawowe parametry lutowania

Parametr lutowania

Strefa pieca
suszenia 1 (deg 1)

Jednostka

Uwagi

suszenia 2 (deg 2)
suszenia 3 (deg 3)
suszenia 4 (deg 4)
suszenia 5 (deg 5)
nagrzewania 1 (f1)
nagrzewania 2 (f2)
nagrzewania 3 (f3)
Temperatura

o

lutowania 1 (f4)
lutowania 2 (f5)

C

profil
rozkładu
temperatury
lutowania
w funkcji
czasu

lutowania 3 (f6)
lutowania 4 (f7)
lutowania 5 (f8)
lutowania 6 (f9)
lutowania 7 (f10)
lutowania 8 (f11)
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Tabela 4.2. cd.

Parametr lutowania

Strefa pieca

Jednostka

Uwagi

prędkość transportera

wszystkie strefy

mm/min

-

m3/h

profil
rozkładu
prędkości
przepływu
atmosfery
azotu
lutowania
w funkcji
czasu

mA

-

kV

-

lutowania 1 (f4)
lutowania 2 (f5)
lutowania 3 (f6)
lutowania 4 (f7)
lutowania 5 (f8)
lutowania 6 (f9)
prędkość przepływu
atomosfery azotu

lutowania 7 (f10)
chłodzenia w atmosferze azotu 1
(ch 1)
chłodzenia w atmosferze azotu 2
(ch 2)
chłodzenia w atmosferze azotu 3
(ch 3)
chłodzenia w atmosferze azotu 4
(ch 4)
chłodzenia na powietrzu (air
blast)
nanoszenia topnika 1
nanoszenia topnika 2

natężenie prądu
dozownika topnika

nanoszenia topnika 3
nanoszenia topnika 4
nanoszenia topnika 5
nanoszenia topnika 1
nanoszenia topnika 2

napięcie prądu
dozownika topnika

nanoszenia topnika 3
nanoszenia topnika 4
nanoszenia topnika 5

Kontrola

operacji

lutowania

obejmuje,

przede

wszystkim,

rejestrowanie

i analizowanie zmian wartości temperatury w funkcji czasu, w każdej strefie pieca
radiacyjno-konwekcyjnego oraz na powierzchni lutowanych wyrobów. Na rys. 4.4
przedstawiono schemat chłodnicy cieczy z lokalizacją termoelementów do pomiaru
temperatury na jej powierzchni.
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Kierunek transportu
wymienników ciepła w piecu

Rys. 4.4. Schemat chłodnicy cieczy z rozmieszczeniem termoelementów na jej powierzchni

Na rys. 4.5 przedstawiono rozkład wartości temperatury we wskazanych obszarach
chłodnicy cieczy w funkcji czasu, podczas jej transportowania przez strefy pieca radiacyjnokonwekcyjnego: usuwania olejów obróbkowych, nagrzewania, lutowania i chłodzenia, a na
rys. 4.6 wartości temperatury bezpośrednio w komorze pieca. W trzech ostatnich występuje
atmosfera azotu o minimalnej prędkości jej przepływu 5 m3/h w strefie nagrzewania,
7,5 m3/h w strefie lutowania, 13,5 m3/h w początkowej strefie chłodzenia oraz 7 m3/h
w końcowej strefie chłodzenia.

Temperatura, oC

Lutowanie

Nagrzewanie
Chłodzenie

Usuwanie olejów
obróbkowych

Czas, min
Rys. 4.5. Rozkład wartości temperatury chłodnicy cieczy w funkcji czasu, podczas jej transportowania
przez strefy pieca radiacyjno-konwekcyjnego
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temperatura, oC

oC

odległość od wejścia pieca, m
oC

ATMOSFERA AZOTU

STREFA
ODPAROWYWANIA
OLEJÓW
OBRÓBKOWYCH
(SUSZARKA)

STREFA
TRANSPORTU
CHŁODNIC
CIECZY DO
WŁAŚCIWEJ
CZĘŚCI PIECA

STREFA
NAGRZEWANIA DO
TEMPERATURY
POCZĄTKU
NADTOPIEŃ (LINIA
SOLIDUS 577oC)

STREFA
LUTOWANIA,
PŁYNIĘCIA LUTU
(MIĘDZY LINIAMI
SOLIDUS I LIKWIDUS
577oC - 613oC)

CHŁODZENIE
WSTĘPNE W
ATMOSFERZE
AZOTU,
POCZĄTEK
KRYSTALIZACJI

CHŁODZENIE W
POWIETRZU
ATMOSFERYCZNYM,
POWSTAWANIE
TRWAŁYCH POŁĄCZEŃ
LUTOWANYCH

czas,min
min
czas,

Rys. 4.6. Rozkład wartości temperatury lutowania w funkcji czasu, w poszczególnych strefach pieca radiacyjno-konwekcyjnego

Podstawą oceny wyrobów jest sprawdzenie stawianych im wymagań o charakterze
jakościowym (skala wielostanowa) i ilościowym (konkretne wartości liczbowe). Lutowane
połączenia w samochodowych chłodnicach cieczy opisano zbiorem cech jakościowych
i ilościowych. Pierwsze wyróżniają się mniejszą czasochłonnością pozyskiwania danych
oraz łatwością interpretacji uzyskanych wyników badań w warunkach produkcyjnych.
Drugie pozwalają na bardziej szczegółowe opisanie rezultatów mierzonych cech, w tym ich
różnicy od wartości nominalnej, umożliwiając identyfikację stopnia spełnienia określonych
kryteriów. W fazie produkcyjnej oceniane cechy tych połączeń są niezależne od czasu
i określane bezpośrednio po procesie technologicznym, w przeciwieństwie do cech
wyznaczanych podczas eksploatacji, determinujących z dużym prawdopodobieństwem
niezawodność wyrobów [58]. W tabeli 4.3 przedstawiono najważniejsze cechy lutowanych
połączeń w samochodowych chłodnicach cieczy, opisanych jakościowo i ilościowo.
Tabela 4.3. Podstawowe cechy lutowanych połączeń w samochodowych chłodnicach cieczy

Nazwa
charakterystyki

Funkcjonalność

Nazwa cechy
szczelność

ilościowa

cm3/min

wytrzymałość
na rozrywanie

ilościowa

MPa

ilościowa

liczba dni

ilościowa

V, A/cm2

jakościowa

4
przedziały

ilościowa

liczba
cykli
4
przedziały
liczba
cykli

odporność na
korozję
(chlorki sodu)
odporność na
korozję
wywoływaną
cieczą
chłodzącą
wytrzymałość
na pulsacje
ciśnienia
odporność na
szoki cieplne

techniczna

Typ cechy Jednostka

ciągłość
lutowanych
połączeń

jakościowa
ilościowa
ilościowa

%

Uwagi
wartość wycieku powietrza
z chłodnicy cieczy
wartość ciśnienia
powodującego
nieszczelność chłodnicy
max. liczba dni w komorze
solnej bez powstania
nieszczelności
wartości potencjału
korozyjnego Ecor i prądu
korozyjnego Icor wyznaczników szybkości
korozji
max. liczba cykli
w komorze
wytrzymałościowej bez
nieszczelności chłodnicy
max. liczba cykli
w komorze
wytrzymałościowej bez
nieszczelności chłodnicy
wyznaczana na podstawie
pomiarów długości
połączeń i ich nieciągłości
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Tabela 4.3. cd.

Nazwa
charakterystyki

Nazwa cechy
brak erozji w
strefie
łączonych
materiałów

techniczna

wygląd
i estetyka

prawidłowa
długość
rdzenia
chłodnicy
cieczy
prawidłowy
skład
chemiczny
strefy
lutowanych
materiałów
prawidłowa
twardość
strefy
lutowanych
materiałów
prawidłowe
odkształcenie
plastyczne
strefy
lutowanych
materiałów
prawidłowy
moduł
Younga strefy
lutowanych
materiałów
prawidłowa
mikrostruktura
strefy
lutowanych
materiałów
brak
zabrudzeń
chłodnicy
cieczy
brak
przypaleń
chłodnicy
cieczy

Typ cechy

Jednostka

Uwagi

%

określany na podstawie
pomiarów szerokości
połączeń i wymiarów
uszkodzeń
powierzchniowych warstw
łączonych materiałów

ilościowa

mm

długość chłodnicy cieczy
(wymiar między płytami
sitowymi) i jej szerokość
(wymiar między obejmami)

jakościowa

tak / nie

ilościowa

% mas.,
% at.

ilościowa

N/mm2

twardość Vickersa

ilościowa

%

wartość odkształcenia
plastycznego określona
metodą nanoindentacji

ilościowa

MPa

wartość modułu Younga
określona metodą
nanoindentacji

jakościowa

tak / nie

ilościowa

%

jakościowa

tak / nie

ilościowa

%

jakościowa

tak / nie

ilościowa

%

ilościowa

identyfikacja składników
chemicznych i wyznaczenie
ich procentowych udziałów
masowych i atomowych

identyfikacja składników
strukturalnych i
wyznaczenie ich
procentowych udziałów
procentowy udział braku
zabrudzeń

procentowy udział braku
przypaleń
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Tabela 4.3. cd.

Nazwa
charakterystyki

wygląd
i estetyka

Nazwa cechy

Typ cechy

Jednostka

brak narostów
topnika na
powierzchni
chłodnicy
cieczy

jakościowa

tak / nie

ilościowa

brak wgnieceń jakościowa
w strefach
łączonych
ilościowa
materiałów
brak
wykrzywień
chłodnicy
cieczy
brak pęknięć
w strefach
łączonych
materiałów

%

Uwagi

procentowy udział braku
narostów topnika

tak / nie
głębokość wgniecenia
µm

jakościowa

tak / nie

ilościowa

µm

wartość odchylenia
chłodnicy cieczy od jej
płaskości

ilościowa

µm

długość pęknięcia

Badania materiałowe lutowanych połączeń w chłodnicach cieczy wykonano dla
dwóch kluczowych rodzajów tych połączeń: rura zwijana – płyta sitowa oraz rura zwijana taśma zwiększająca powierzchnię wymiany ciepła. Pierwsze decydują o szczelności
wyrobu, a ich potencjalne wady, w odróżnieniu od innych klasyfikowanych rodzajów
połączeń, skutkują wyciekiem cieczy chłodzącej z układu chłodzenia silnika. Drugie są
najliczniejsze, a także wpływają na wytrzymałość mechaniczną wyrobu i poprawiają
wymianę ciepła. Inne rodzaje lutowanych połączeń w chłodnicy cieczy mają pomijalny
wpływ na kluczowe kryteria oceny, przy czym identyczny dobór materiałów i parametrów
lutowania zakłada otrzymanie podobnych wyników badań materiałowych.
Badania metalograficzne wykonano za pomocą mikroskopii świetlnej i skaningowej
mikroskopii elektronowej. Próbki lutowanych połączeń inkludowano w żywicy
termoutwardzalnej, szlifowano i polerowano, a następnie trawiono odczynnikiem
chemicznym – roztworem kwasu tetrafluoroborowego o stężeniu 48%. Ocena strefy
lutowanych materiałów pozwala wykryć potencjalne wady, w tym nieciągłości,
nieprawidłowości kształtów i wymiarów geometrycznych oraz niejednorodności ich
struktury. Na rys. 4.7 przedstawiono obrazy makroskopowe lutowanych połączeń
w samochodowych chłodnicach cieczy.
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a)

b)

1000µm

1000µm

Rys. 4.7. Obrazy makroskopowe lutowanych połączeń w samochodowych chłodnicach cieczy: a) rura
zwijana – płyta sitowa, b) rura zwijana – taśma zwiększająca powierzchnię wymiany ciepła

Sprawdzenie poprawności wykonania lutowanych połączeń w samochodowych
chłodnicach cieczy, poza kontrolą wizualną, uzupełniono o obserwacje mikroskopowe,
umożliwiające nie tylko identyfikację ewentualnych wad, ale także pomiary ich wymiarów
i kształtów geometrycznych, w szczególności nieciągłości. Gdy długość wady jest większa
od 20% długości całego połączenia następuje dyskwalifikacja wyrobu z dalszej produkcji.
Na rys. 4.8 przedstawiono kluczowe wady lutowanych połączeń, w tym ich nieciągłość oraz
rozpuszczenie materiałów łączonych z nadmiernym rozrostem spoiwa lutowniczego w ich
strefie. W konsekwencji pogarszają one wytrzymałość mechaniczną chłodnicy i prowadzą
do wycieku cieczy chłodzącej z układu chłodzenia silnika.
a)

b)

Rys. 4.8. Obrazy makroskopowe wad lutowanych połączeń: a) nieciągłość, b) erozja materiału
łączonego, nadmiar spoiwa lutowniczego w strefie połączenia lutowanego

W

strefie lutowanych

materiałów

zidentyfikowano następujące składniki

strukturalne:
 roztwór stały krzemu w aluminium α,
 gruboziarnistą eutektykę zbudowaną z roztoworu α i igieł krzemu,
 wydzielenia faz międzymetalicznych, głównie Al-(Fe, Mn)-Si.
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Mikrostruktury lutowanych połączeń w samochodowej chłodnicy cieczy zawierających
wymienione wady przedstawiono na rysunku 4.9.

a)

b)

500µm

c)

50µm

d)

500µm

50µm

Rys. 4.9. Obrazy mikroskopowe połączeń lutowanych: a), b) rura zwijana – płyta sitowa, c), d) rura
zwijana – taśma zwiększająca powierzchnię wymiany ciepła

Badania metalograficzne dotyczyły także wyznaczenie procentowego stopnia
zlutowania taśm zwiększających powierzchnię wymiany ciepła z rurami zwijanymi
i obejmami, przy czym wymagane kryterium to minimum 95% ich ciągłości w objętości
całej chłodnicy cieczy. Zgłady metalograficzne wykonuje się do oceny struktury materiału
w wybranych tylko miejscach, natomiast w warunkach produkcyjnych szybką jej
weryfikację umożliwia obserwacja powierzchni powstałej przez przecięcie wyrobu wzdłuż
lutowanych połączeń (rys. 4.10). Analizowane chłodnice cieczy spełniły to kryterium,
świadcząc o stabilności procesu wytwarzania, a nieliczne niedolutowania nie powodują ich
nieszczelności.

Rys. 4.10. Powierzchnia chłodnicy cieczy do oceny procentowego stopnia jej zlutowania
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Ocenę metalograficzną lutowanych połączeń uzupełniono identyfikacją ich składu
chemicznego za pomocą dyspersji energii promieniowania rentgenowskiego EDS. Na rys.
4.11a przedstawiono skaningowy obraz połączenia rura zwijana – taśma zwiększająca
powierzchnię wymiany ciepła, na rys. 4.11b wyniki mikroanalizy składu chemicznego
w obszarach połączenia lutowanego i łączonych materiałów, a na rys. 4.11c wyniki
mikroanalizy składu chemicznego w punktach wydzieleń związków międzymetalicznych
i iglastej eutektyki Al-Si. Na rys. 4.12 pokazano profil rozkładu pierwiastków na długości
lutowanego połączenia.
a)

b)
1

Pierwiastek % mas.
Al
97,98
Mn
1,27
Zn
0,39
Fe
0,31
Si
0,06
Razem
100,00

% at.
99,00
0,63
0,16
0,15
0,06
100,00

2

Pierwiastek % mas.
Al
82,44
Mn
0,15
Zn
1,04
Fe
0,23
Si
16,14
Razem
100,00

% at.
83,65
0,08
0,43
0,11
15,73
100,00

Pierwiastek % mas.
Al
96,40
Mn
1,06
Zn
1,93
Fe
0,00
Si
0,60
Razem
100,00

% at.
98,07
0,53
0,81
0,00
0,59
100,00

3

Rys. 4.11. Lutowane połączenie rura zwijana – taśma wraz z identyfikacją składu chemicznego:
a) skaningowy obraz tego połączenia, b) wyniki mikroanalizy składu chemicznego w obszarach
połączenia lutowanego i łączonych materiałów
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c)
4

5

6

7

Pierwiastek % mas. % at.
Al
76,70
83,83
Mn
9,00
4,83
Zn
0,11
0,05
Fe
6,90
3,64
Si
7,29
7,65
Razem
100,00 100,00

Pierwiastek % mas. % at.
Al
63,52
73,47
Mn
14,93
8,48
Zn
0,55
0,26
Fe
10,02
5,59
Si
10,98
12,19
Razem
100,00 100,00

Pierwiastek % mas. % at.
Al
76,13
83,59
Mn
6,84
3,69
Zn
0,65
0,29
Fe
9,25
4,91
Si
7,13
7,52
Razem
100,00 100,00

Pierwiastek % mas. % at.
Al
76,66
84,16
Mn
13,62
7,34
Zn
0,96
0,43
Fe
2,23
1,18
Si
6,53
6,88
Razem
100,00 100,00

Rys. 4.11. Lutowane połączenie rura zwijana – taśma wraz z identyfikacją składu chemicznego:
c) wyniki mikroanalizy składu chemicznego w punktach wydzieleń związków międzymetalicznych
i iglastej eutektyki Al-Si
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4000,0
3500,0

Intensywność EDS, c/s

3000,0
2500,0

Mg
Al

2000,0

Si

1500,0

Fe
1000,0

Zn

500,0

0,0

50,0

0,0
100,0

150,0

200,0

Odległość od osi połączenia lutowanego, μm

Rys. 4.12. Rozkład pierwiastków wzdłuż lutowanego połączenia rura zwijana – taśma zwiększająca
powierzchnię wymiany ciepła

Mikroanaliza składu chemicznego w strefie lutowanego połączenia pozwoliła na
identyfikację pierwiastków chemicznych: glinu, krzemu, magnezu, manganu, cynku
i żelaza. W lutowanym połączeniu, w porównaniu z łączonymi materiałami, odnotowano
zwiększoną zawartość krzemu o 16% mas. (rys. 4.11b), wynikającą z obecności w tym
obszarze spoiwa lutowniczego ze stopu Al-Si. Podczas lutowania rozpływa się on po
łączonych powierzchniach materiałów, aby w trakcie chłodzenia krystalizować i tworzyć
trwałe połączenia. W ich strefie obserwuje się eutektykę złożoną z roztworu stałego krzemu
w aluminium α i igieł krzemu oraz związki międzymetaliczne. Mikroanaliza składu
chemicznego lutowanego połączenia w miejscach cząstek o nieregularnych kształtach
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wykazała obecność manganu w ilości około 15% mas., żelaza 10% mas. i krzemu 11% mas.
Identyfikacja

tych

pierwiastków

chemicznych

sugeruje

wydzielenie

związków

międzymetalicznych Al-(Fe,Mn)-Si.
Ocenę makro- i mikrostruktury oraz składu chemicznego lutowanego połączenia
uzupełniono identyfikacją podstawowych właściwości mechanicznych, decydujących
o odporności materiałów na działanie obciążeń mechanicznych. Za pomocą nanoindentacji
wyznaczono twardość Vickersa, twardość Martensa, moduł Younga (inaczej nazywany
modułem sprężystości podłużnej) i odkształcenie plastyczne, wykonując po trzy pomiary
w strefach: rury zwijanej (materiału łączonego I), połączenia lutowanego oraz taśmy
zwiększającej powierzchnię wymiany ciepła (materiału łączonego II). Średnie wyniki
pomiarów wymienionych właściwości mechanicznych przedstawiono w tabeli 4.4, a na rys.
4.13 wykresy zależności odkształcenia od przyłożonego obciążenia mechanicznego
w strefach łączonych materiałów i lutowanego połączenia, natomiast na rys. 4.14
przykładowe odciski Vickersa na powierzchniach tych materiałów.
Tabela 4.4. Zestawienie wartości średnich wyników podstawowych właściwości
mechanicznych w strefie lutowanego połączenia

Lp.
1
2
3

Nazwa
strefy
materiał
łączony I
połączenie
lutowane
materiał
łączony II

Moduł
Younga,
GPa

Odkształcenie
plastyczne,
%

52,23

84,56

94,94

53,00

84,20

94,86

53,67

77,78

94,45

b)

c)

Obciążenie, mN

Odkształcenie, µm

Odkształcenie, µm

Odkształcenie, µm

a)

Twardość
Vickersa,
N/mm2

Obciążenie, mN

Obciążenie, mN

Rys. 4.13. Obciążenie-odkształcenie próbek lutowanych: a) łączony materiał I, b) połączenie
lutowane, c) łączony materiał II
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a)

b)

c)

Rys. 4.14. Widok przykładowych odcisków Vickersa w strefach: a) łączonego materiału I,
b) połączenia lutowanego, c) łączonego materiału II

Pomimmo zróżnicowania strukturalnego i składu chemicznego, w strefach łączonych
materiałów i lutowanych połączeń otrzymano zbliżone wyniki pomiarów właściwości
mechanicznych: twardości Vickersa 53HV0,03, odkształcenia plastycznego 95% oraz
modułu Younga 80 GPa. Równomierny ich rozkład wzdłuż osi lutowanego połączenia
potwierdza poprawność doboru materiałów oraz parametrów lutowania i wpływa na
trwałość samochodowych chłodnic cieczy. Ewentualne różnice wartości właściwości
mechanicznych między lutowanym połączeniem, a łączonymi materiałami są niewskazane
i powodują pogorszenie wytrzymałości na działanie obciążeń mechanicznych w strefach
przejściowych z inicjacją pęknięć włącznie.
Lutowane połączenia i łączone materiały w samochodowych chłodnicach cieczy
powinny spełniać szereg kryteriów jakości wynikających z warunków ich pracy. Jednym
z ważniejszych wymagań jest ich odporność korozyjna, ponieważ zniszczenie materiału
wskutek zarodkowania wżerów korozyjnych prowadzi do nieoczekiwanego wycieku cieczy
chłodzącej i awarii układu chłodzenia silnika. W celu określenia odporności korozyjnej
łączonych materiałów wykonano potencjodynamiczne pomiary polaryzacyjne, uzupełnione
obrazowaniem zmian korozyjnych i mikroanalizą ich składu chemicznego. Do badań
elektrochemicznych stosowano trzy elektrolity (ciecze chłodzące), z których podstawowy
stanowi płyn do chłodnic, zawierający glikol etylenowy. Uwzględniono także niezalecane
przez producentów ciecze chłodzące: wodę destylowaną oraz wodociągową, w celu
weryfikacji ich negatywnego wpływu na materiały samochodowych chłodnic cieczy.
Zjawiska korozyjne zachodzące na powierzchni metalu odpowiadają zmianom
natężenia prądu w funkcji potencjału, przedstawianym na krzywych polaryzacji
potencjodynamicznej (rys. 4.15). Na ich podstawie wyznaczono parametry korozyjne:
potencjał korozyjny Ecor i prąd korozyjny Icor, które są wyznacznikami szybkości korozji
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w cieczy chłodzącej. Materiał chłodnicy cieczy, zanurzony w elektrolicie, wykazuje
stacjonarny potencjał korozyjny Ecor, przy którym szybkości reakcji anodowej i katodowej
są równe. Przy potencjałach elektrodowych większych od wartości stacjonarnego potencjału
korozyjnego Ecor, mierzony prąd określa reakcje anodowe (utleniania), natomiast przy
mniejszych - reakcje katodowe (redukcji).

Natężenie prądu i, A/cm2

current density i, A/cm2

woda
destylowana
distilled
water

10-1

płyn
do chłodnic
radiator
liquid

10-2
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wodociągowa
tap water

10-3
10-4
10-5
10-6
10-7
10-8
10-9

-2

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

potential
Potencjał
E, E,
V V

Rys. 4.15. Krzywe potencjodynamiczne dla materiału chłodnicy cieczy zanurzonego w elektrolitach

W elektrolitach, materiał chłodnicy cieczy podlega zjawiskom korozyjnym. Są to
kolejno: aktywne roztwarzanie metalu, pasywacja powierzchni próbki, przebicie warstwy
pasywnej z zarodkowaniem i rozrostem wżerów korozyjnych oraz transpasywacja, tj.
tworzenie wtórnej warstwy pasywnej. Potencjał korozyjny Ecor i prąd korozyjny
Icor wyznacza się z punktu przecięcia stycznych Tafela do prostoliniowych odcinków
polaryzacji katodowej i anodowej na potencjodynamicznych krzywych.
Wartość potencjału korozyjnego Ecor materiału chłodnicy cieczy umieszczonego
w wodnym roztworze glikolu etylenowego wynosi -1,3V, natomiast prądu korozyjnego
Icor 1,51 x 10-7A/cm2. Oznacza to, że w zakresie potencjałów od -2,0 do -1,3V wykazuje on
odporność korozyjną. Przy potencjałach elektrodowych większych od wartości
stacjonarnego potencjału korozyjnego Ecor -1,3V rozpoczyna się proces utleniania materiału,
a elektrochemiczne przejście ze stanu aktywnego w stan pasywny następuje po osiągnięciu
wartości potencjału pasywacji Ep -1,13V. Szybkość roztwarzania metalu ulega
gwałtownemu zmniejszeniu do wartości wyrażonej gęstością prądu w stanie pasywnym
Ip, w którym powierzchnię próbki pokrywa warstwa tlenkowa, odporna na reakcje
korozyjne. W zakresie potencjałów -0,25 do 0,3V zwiększa się wartość gęstości prądu
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i zachodzi modyfikacja warstwy pasywnej z lokalnymi jej przebiciami. Przy jeszcze
większym potencjale następuje wtórna pasywacja i dalsza ochrona metalu przed korozją.
Dla materiału chłodnicy cieczy zanurzonego w wodzie destylowanej wyznaczono
wartość stacjonarnego potencjału korozyjnego Ecor -0,88V oraz wartość prądu korozyjnego
Icor równą 4,31 x 10-8A/cm2. Wyróżniono cztery odcinki krzywej polaryzacji anodowej:
aktywne roztwarzanie metalu, pasywację, obszar pasywny i transpasywację. Pierwszy
występuje w zakresie potencjałów od -0,88 do +0,55V i związany jest z przeniesieniem
ładunku przez granicę faz materiał chłodnicy cieczy – woda destylowana, powodując
utlenianie metalu. Przy potencjałach większych od +1,25V zachodzą lokalne przebicia
utworzonej wcześniej warstwy pasywnej, związane z tworzeniem i rozrastaniem wżerów
korozyjnych.
Wartość potencjału korozyjnego Ecor materiału chłodnicy cieczy w elektrolicie wody
wodociągowej wynosi -1,24V, natomiast prądu korozyjnego Icor 2,39 x 10-7A/cm2. Przy
potencjale elektrodowym większym od -0,85V następuje niszczenie utworzonej wcześniej
warstwy pasywnej z lokalnym odsłonięciem miejsc anodowych, powodujące zarodkowanie
i rozrastanie wżerów korozyjnych.
Na rys. 4.16 przedstawiono powierzchnie materiału chłodnicy cieczy po
elektrochemicznych badaniach w cieczach chłodzących, wraz z wykazem składu
chemicznego w obszarach występowania zmian korozyjnych.

a)

Obszar mikroanalizy
składu chemicznego

Pierwiastek
O
Na
Al
Cl
K
Razem

%mas.
3,23
1,74
48,06
23,40
23,57
100,00

%at.
6,07
2,28
53,64
19,87
18,14
100,0

Rys. 4.16. Powierzchnie próbek po potencjodynamicznych pomiarach wraz z mikroanalizą składu
chemicznego w obszarach zmian korozyjnych, po zanurzeniu w elektrolitach: a) płynie do chłodnic
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b)

Obszar mikroanalizy
składu chemicznego

Pierwiastek %mas.

%at.

Al

97,82

99,09

Zn

2,18

0,91

Razem

100,00 100,00

c)

Obszar mikroanalizy
składu chemicznego

Pierwiastek %mas.
C
O
Na
Al
Si
S
Mn
Razem

%at.

30,46 48,80
4,43
5,33
0,42
0,35
62,04 44,26
0,65
0,45
0,48
0,29
1,52
0,53
100,00 100,00

Rys. 4.16. Powierzchnie próbek po potencjodynamicznych pomiarach wraz z mikroanalizą składu
chemicznego w obszarach zmian korozyjnych, po zanurzeniu w elektrolitach: b) wodzie destylowanej,
c) wodzie wodociągowej
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Po potencjodynamicznych pomiarach polaryzacyjnych w płynie do chłodnic, na
powierzchni materiału chłodnicy cieczy nie zaobserwowano wżerów korozyjnych.
Stwierdzono natomiast obecność cząstek w kształcie sześcianów. Przeprowadzone badania
składu chemicznego w miejscu krystalizacji cząstek wykazały obecność tlenu, sodu, glinu,
chloru i potasu, zatem wykrystalizowane cząstki stanowią chlorki sodu i potasu. Nie
wykryto, co ważne uszkodzenia pasywnej warstewki tlenków glinu Al2O3 na powierzchni
stopu aluminium, co potwierdza obecność tlenu.
Na powierzchni metalu zanurzonego w wodzie destylowanej powstały liczne, płytkie
wżery korozyjne, spowodowane lokalnymi uszkodzeniami warstwy pasywnej, do których
przyczynił się brak inhibitorów korozji w elektrolicie. Potwierdziły to badania składu
chemicznego metodą EDS. Na powierzchni badanej próbki nie stwierdzono bowiem tlenu,
wykryto natomiast obecność pierwiastków wchodzących w skład stopu, w tym glinu i cynku.
Na powierzchni materiału samochodowej chłodnicy cieczy, po polaryzacyjnych
pomiarach w wodzie wodociągowej, występują głębokie wżery korozyjne, w których
obszarze wykryto liczne pierwiastki chemiczne, w tym węgiel, tlen, sód, glin, krzem, siarkę
i mangan.
Parametry korozyjne, czyli potencjał korozyjny Ecor i prąd korozyjny Icor,
wyznaczają szybkość korozji metalu w elektrolicie. Początek aktywnego roztwarzania
materiału chłodnicy cieczy wystąpił najpóźniej w wodzie destylowanej, aczkolwiek po
przebiciu warstwy pasywnej, zarodkują i rozrastają się liczne wżery korozyjne. Podstawową
wadą tej cieczy chłodzącej jest niewystarczający zakres temperatury pracy, w tym wartości
temperatury krystalizacji i wrzenia, które ograniczają jej użycie w wielu położeniach
geograficznych, ze względu na panujące tam warunki klimatyczne. Płyn do chłodnic na
bazie roztworu glikolu etylenowego z dodatkami uszlachetniającymi, w tym inhibitorami
korozji, uznano za najlepszą ciecz chłodzącą. Na powierzchni próbki nie występują bowiem
wżery korozyjne. Wtórna pasywacja, odzwierciedlona na krzywej polaryzacji anodowej,
chroni metal przed dalszą korozją, opóźniając proces powstawania wżerów, natomiast
dodatek glikolu etylenowego (40-60% wagi) zwiększa zakres temperatury, w której roztwór
nie zmienia stanu termodynamicznego.
Do głównych czynników środowiskowych wpływających na intensywność zjawisk
korozyjnych chłodnic cieczy zalicza się spaliny samochodowe, związki chlorków sodu (sól
drogowa), zwiększoną temperaturę, wilgotność powietrza i inne zanieczyszczenia. Badanie
odporności korozyjnej w komorze solnej jest jednym z podstawowych badań
wykonywanych w celu oceny trwałości wyrobów narażonych na działanie jonów
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chlorkowych. Pozwala ono na imitowanie zjawisk korozyjnych zachodzących podczas
eksploatacji samochodowych chłodnic cieczy. Zmiany korozyjne oceniano głównie
w obszarze lutowanych połączeń, których szczelność jest podstawowym wymaganiem
trwałości eksploatacyjnej. Na rys. 4.17 przedstawiono połączenia lutowane rura zwijana –
taśma zwiększająca powierzchnię wymiany ciepła po badaniu w mgle solnej. W przestrzeni
międzytaśmowej występują pozostałości cząstek soli, które blokują swobodny przepływ
powietrza przez żaluzje taśmy, co pogarsza wymianę ciepła między gorącą cieczą chłodzącą
a otoczeniem. Na podstawie oceny wizualnej nie zaobserwowano uszkodzeń lutowanych
połączeń w chłodnicy cieczy, jednak w celu potwierdzenia jej szczelności, wykonano
obserwacje makroskopowe wraz z mikroanalizą składu chemicznego powierzchni próbki po
badaniu w mgle solnej.

Rys. 4.17. Połączenia lutowane (rura zwijana – taśma) po badaniu w mgle solnej

Lutowane połączenie w chłodnicy cieczy po badaniu w mgle solnej pokazano na rys.
4.18, a skaningowe obrazy wraz z wykazem składu chemicznego na rys. 4.19.

Rys. 4.18. Połączenia lutowane (rura zwijana – taśma) po badaniu w mgle solnej
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Rys. 4.19. Połączenia lutowane (rura zwijana – taśma) po badaniu w mgle solnej wraz z mikroanalizą
składu chemicznego

Obrazy lutowanych połączeń uzyskane metodami skaningowej mikroskopii
elektronowej oraz mikroskopii świetlnej potwierdziły ich szczelność po badaniu w mgle
solnej. Na powierzchniach próbek zidentyfikowano obecność warstwy wykrystalizowanej
soli, ściśle do nich przylegającej. Identyfikacja składu chemicznego w tych miejscach
wykazała obecność tlenu, chloru, potasu, glinu, a także fluoru i sodu. Na tej podstawie
stwierdzono, że wykrystalizowane cząstki stanowią chlorki sodu i potasu. Oddziaływanie
chlorków na materiał chłodnicy cieczy powoduje zwiększenie jego kruchości,
a w konsekwencji mechaniczne uszkodzenia materiału. Nie zaobserwowano uszkodzenia
pasywnej warstwy tlenków glinu na powierzchni stopu aluminium. Na obrazach mikroskopii
świetlnej zidentyfikowano liczne, głębokie wżery korozyjne w taśmie zwiększającej
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powierzchnię wymiany ciepła. Nie zaobserwowano uszkodzeń rury zwijanej oraz
lutowanych połączeń, które mogłyby skutkować nieszczelnością chłodnicy. Zmiany
korozyjne w obszarze taśmy pogarszają funkcję wymiany ciepła, jednak nie powodują,
poważnych w skutkach, wycieków cieczy chłodzącej. Badanie w mgle solnej prowadzi się
w bardziej intensywnych chemicznie warunkach niż podczas eksploatacji samochodu.
Szczelność lutowanych połączeń po badaniu korozyjnym wskazuje na znikome
prawdopodobieństwo powstania ewentualnych nieszczelności w tej strefie pod wpływem
środowiska, w którym użytkuje się chłodnice cieczy.
Ocena samochodowych chłodnic cieczy obejmowała także sprawdzenie ich
wymiarów geometrycznych z wymaganiami zawartymi w rysunkach technicznych. Pomiary
najważniejszych cech geometrycznych i wykrywanie potencjalnych nieprawidłowości
lutowanych połączeń wykonano metodami tomografii komputerowej, trójwymiarowego
skanowania

optycznego

i

współrzędnościowej

techniki

pomiarowej.

Pierwszą

identyfikowano ewentualne wady w strefach lutowanych połączeń, a kolejnymi
weryfikowano najważniejszy wymiar geometryczny w chłodnicy cieczy – rozstaw płyt
sitowych, którego pomiar, jak podano w dokumentacji technicznej, jest kluczowy w ocenie
poprawności montażu rdzenia tego wyrobu.
Do wykrycia ewentualnych wad lutowanych połączeń w samochodowych
chłodnicach cieczy stosowano mikrotomograf komputerowy. Uzyskane za jego pomocą
obrazy przedstawiono na rys. 4.20.

a)

b)

Rys. 4.20. Lutowane połączenia zobrazowane za pomocą tomografii komputerowej: a) rura zwijana –
taśma zwiększająca powierzchnię wymiany ciepła, b) rura zwijana – płyta sitowa
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c)

Rys. 4.20. Lutowane połączenia zobrazowane za pomocą tomografii komputerowej: c) przekrój
połączeń rura zwijana - płyta sitowa oraz rura zwijana – taśma zwiększająca powierzchnię wymiany
ciepła

Tomografia komputerowa, w przeciwieństwie do trójwymiarowego skanowania
optycznego i współrzędnościowej techniki pomiarowej, pozwala ocenić nie tylko
powierzchniowo, ale także objętościowo lutowane połączenia z uzyskaniem charakterystyki
wymiarowej w dowolnych przekrojach tych połączeń włącznie. Obrazowanie wnętrza
chłodnicy cieczy nie wykazało wad lutowanych połączeń, świadcząc o prawidłowym
doborze materiałów i parametrów lutowania.
W celu sprawdzenia możliwości wykrywania wad lutowanych połączeń za pomocą
tomografii

komputerowej,

wykonano

obrazowanie

przekroju

chłodnicy

cieczy

z nieciągłościami w strefach połączeń rura zwijana – płyta sitowa. Na rys. 4.21
przedstawiono nieprawidłowości w ocenianych obszarach, niepowodujące jeszcze
nieszczelności wyrobu, ale pogarszające jego wytrzymałość mechaniczną. Stanowią one
miejsca zarodkowania i propagacji pęknięć powodowanych koncentracją naprężeń podczas
ich eksploatacji.
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Rys. 4.21. Wady nieciągłości lutowanych połączeń rura zwijana – płyta sitowa na obrazie
rentgenowskiej tomografii komputerowej

Kontrola

odległości

między

dwoma

równoległymi

płytami

sitowymi

w samochodowej chłodnicy cieczy pozwala na ocenę poprawności montażu jej rdzenia,
w tym ustalenia i docisku łączonych części względem siebie, decydujących o jakości
lutowanych połączeń. Przestrzenny obraz chłodnicy cieczy z wynikami pomiarów rozstawu
płyt sitowych wykonany za pomocą: 1) współrzędnościowej maszyny pomiarowej
przedstawiono na rys. 4.22, a 2) trójwymiarowego skanowania optycznego na rys. 4.23.

620,30 1,20 1,20 620,29 0,01

620,30 1,20 1,20 620,29 0,01

620,30 1,20 1,20 620,28 0,02

Rys. 4.22. Obraz chłodnicy cieczy otrzymany za pomocą współrzędnościowej techniki pomiarowej

88

OCENA LUTOWANYCH POŁĄCZEŃ W SAMOCHODOWYCH WYMIENNIKACH CIEPŁA
ZA POMOCĄ SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH

620,30 620,28 0,02

620,30 620,28 0,02

620,30 620,28 0,02

Rys. 4.23. Obraz chłodnicy cieczy otrzymany za pomocą trójwymiarowego skanowania optycznego

Wyniki pomiarów rozstawu płyt sitowych w rdzeniach samochodowych chłodnic
cieczy różnią się od wartości nominalnych od 0,01 mm do 0,02 mm. Wyniki te mieszczą się
w polach tolerancji wymiarów podanych w dokumentacji technicznej (T = ±1,20 mm),
świadcząc o stabilności procesu wytwarzania tych wyrobów. Ocena lutowanych połączeń
obejmuje także ocenę wartości odchyłek geometrycznych chłodnic cieczy od założeń
przyjętych w dokumentacji konstrukcyjnej, których mapę przedstawiono na rys. 4.24.

Rys. 4.24. Mapa odchyłek geometrycznych chłodnicy cieczy od założeń dokumentacji konstrukcyjnej
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Kontrola lutowanych połączeń w samochodowych chłodnicach cieczy obejmuje
także identyfikację ich potencjalnych wad, w tym zabrudzeń, przypaleń, narostów topnika,
wgnieceń, erozji oraz pęknięć (rys. 4.25), których, co ważne, nie wykryto.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Rys. 4.25. Wady lutowanych połączeń w samochodowych chłodnicach cieczy

Na podstawie danych produkcyjnych, z okresu 2 lat, opracowano wykres ParetoLorenza, przedstawiający procentowy udział wad lutowanych połączeń w samochodowych
chłodnicach cieczy (rys. 4.26). Zakłada on występowanie małej liczby znaczących
nieprawidłowości, które wywierają największy wpływ na ogólną jakość wyrobu, tzn. około
20% przyczyn powoduje 80% strat. Podjęcie działań eliminujących 20% najważniejszych
wad pozwala zatem poprawić jakość finalną chłodnic cieczy, a jednocześnie zmniejszyć
udział prac zmierzających do ograniczania przyczyn mało istotnych.
Analiza Pareto-Lorenza pozwoliła ustalić procentowy udział wad lutowanych
połączeń w samochodowych chodnicach cieczy, z których kluczową jest nieszczelność
w obszarze rura zwijana – płyta sitowa, powodująca wyciek cieczy chłodzącej z układu
chłodzenia silnika. Aby minimalizować ryzyko jej wystąpienia, a także niewykrycia w toku
produkcji, wykonuje się stuprocentową kontrolę szczelności chłodnic cieczy, uzupełnioną
międzyoperacyjną weryfikacją wymiarów i kształtów geometrycznych części użytych do ich
montażu.
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Rys. 4.26. Wykres Pareto-Lorenza wad lutowanych połączeń w chłodnicach cieczy

Lutowane połączenia, jak już wielokrotnie wspomniano, decydują o szczelności
samochodowych chłodnic cieczy, które jest najważniejszym kryterium oceny ich jakości.
Ewentualne wady tych połączeń, w tym nieciągłości i pęknięcia, skutkują wyciekiem cieczy
chłodzącej, a w konsekwencji awarią układu chłodzenia silnika. Wybór metody weryfikacji
szczelności zależy od szeregu czynników, między innymi: kosztów, czasu, możliwości
automatyzacji badań oraz stanu wyrobu po kontroli (badania niszczące/nieniszczące).
Uwzględniając ważność tego kryterium w zapewnieniu funkcjonalności samochodowych
chłodnic cieczy, w procesie produkcji wykonuje się ich zautomatyzowaną, stuprocentową
kontrolę polegającą na ustaleniu różnicy ciśnień między wyrobami: testowanym
i wzorcowym.
Pomiary nieszczelności wytypowanych samochodowych chłodnic cieczy, pozwoliły
ustalić średni wyciek powietrza 0,05 cm3/min i odchylenie standardowe 0,13 cm3/min.
Wyniki pomiarów (100 chłodnic) mieszczą się w polu tolerancji, podanym w dokumentacji
technicznej (T = ±2,00 cm3/min) świadcząc o stabilności procesu wytwarzania.
Lutowane połączenia w samochodowych chłodnicach cieczy powinny być nie tylko
bardzo szczelne, ale także posiadać odpowiednią wytrzymałość mechaniczną. Podczas
eksploatacji narażone są one bowiem na powstawanie pęknięć, powodowanych działaniem
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naprężeń rozciągających. Ocena lutowanych połączeń w chłodnicach cieczy obejmuje zatem
weryfikację ich wytrzymałości na rozrywanie, w tym identyfikację ewentualnych
nieszczelności podczas wtłaczania do ich wnętrza płynu chłodzącego pod maksymalnym
ciśnieniem 0,25 MPa.
Badania wytrzymałości wykazały szczelność wytypowanych chłodnic cieczy
podczas wtłaczania do nich płynu pod ciśnieniem 0,25 MPa. Jego wyciek obserwowano przy
ciśnieniu rozrywania 1,058 MPa, co stanowi czterokrotnie lepszy rezultat od wymagań
określonych w dokumentacji technicznej (rys. 4.27). Wyniki badań świadczą o poprawnej
realizacji procesu technologicznego, pozwalającego uzyskiwać lutowane połączenia
o dobrej wytrzymałości mechanicznej oraz świadczą o prawidłowym doborze materiałów.

Rozerwanie
chłodnicy cieczy
(nieszczelność)

Ciśnienie,
bar
Ciśnienie, MPa

10,00
1,00

Kontrola
szczelności

0,25
2,50

0

30

90

Czas, s

Rys. 4.27. Rozkład ciśnienia cieczy chłodzącej w funkcji czasu podczas badania wytrzymałości
chłodnic cieczy na rozrywanie

Ocena lutowanych połączeń w samochodowych chłodnicach cieczy obejmowała
także weryfikację ich wytrzymałości na drgania wynikające z pulsacji ciśnienia. Powstają
one w wyniku nierównomiernego natężenia przepływu cieczy chłodzącej przez chłodnicę,
powodując przyspieszone jej zużycie zmęczeniowe. Cykliczne zmiany ciśnienia wtłaczanej
cieczy chłodzącej wpływają niekorzystnie na lutowane połączenia i skutkują powstawaniem
pęknięć.
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Badania wytrzymałości na pulsacje ciśnienia prowadzono do momentu wystąpienia
nieszczelności chłodnic cieczy. Pierwsze odkształcenia zmęczeniowe lutowanych połączeń
wykryto po 250 000 cykli badań, a wyciek cieczy chłodzącej po 280 000 cykli. Spełnione
zostały zatem wymagania podane w dokumentacji technicznej (min. 160 000 cykli). Na rys.
4.28 przedstawiono nieszczelność lutowanego połączenia rura zwijana – płyta sitowa po
badaniu ich wytrzymałości na pulsacje ciśnienia, którą wykryto po 280 000 cykli.

Rys. 4.28. Nieszczelność połączenia lutowanego po badaniu wytrzymałości na pulsacje ciśnienia

Odporność na szoki cieplne jest jednym z wymagań stawianych lutowanym
połączeniom w samochodowych chłodnicach cieczy, które, zgodnie z dokumentacją
techniczną, powinny wykazywać szczelność po 1500 cyklach badania. Nieszczelność
samochodowej chłodnicy cieczy w wyniku badania odporności na szoki cieplne (rys. 4.29)
nastąpiła po 2700 cyklach zmian temperatury cieczy chłodzącej, spełniając wymagania
podane w dokumentacji technicznej (min. 1500 cykli). Wyniki badań świadczą
o prawidłowej realizacji procesu technologicznego oraz odpowiednim doborze materiałów,
charakteryzujących się zbliżoną wartością współczynnika rozszerzalności cieplnej.
Zapobiega to powstawaniu naprężeń cieplnych na granicy faz: spoiwa lutowniczego
i łączonych materiałów [115].

Rys. 4.29. Nieszczelność lutowanego połączenia po badaniu odporności na szoki cieplne
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4.2. Wyniki oceny stabilności procesu lutowania samochodowych chłodnic
cieczy
Ocena stabilności procesu lutowania samochodowych chłodnic cieczy obejmująca
sprawdzenie zmienności statystycznej wyników badań łączonych części i lutowanych
połączeń, polegała na wykoniu po 100 pomiarów każdej rozpatrywanej cechy, a następnie
obliczeniu: średnich arytmetycznych, odchyleń standardowych oraz wskaźników zdolności
jakościowej Cp oraz Cpk. Fragment zestawienia analizowanych wartości liczbowych
przedstawiono w tabeli 4.5.
Brak zmienności wyników pomiarów wysokości szczeliny między łapkami rury
zwijanej, jej prostości, wklęsłości i wypukłości, a także stopnia zlutowania obejma – taśma,
rura zwijana - taśma i erozji lutowanych połączeń, skutkuje pominięciem tych cech w dalszej
analizie. Dla pozostałych wyników badań sprawdzono zgodność ich empirycznego rozkładu
F(x) z rozkładem teoretycznym normalnym (Gaussa) Fn(x) testem zgodności chi-kwadrat
(χ2), który jest popularnym i uniwersalnym narzędziem stosowanym do dowolnych
rozkładów statystycznych oraz dużych prób losowych (n>30) [1, 102]. Przeprowadzono
także wizualną ocenę histogramu dopasowanej krzywej gęstości rozkładu normalnego do
rozkładu empirycznego. Wyniki badań każdej cechy w liczbie n=100 pogrupowano w szereg
rozdzielczy o liczbie klas od 5 do 10, zgodnie z zależnością (4.1) [202]:
(4.1)

n
 m  n,
2

Postawiono nieparametryczną hipotezę o zgodności rozkładu wyników pomiarów
z rozkładem normalnym (4.2):
H0: F(x) = Fn(x),

(4.2)

H1: F(x) ≠ Fn(x).

(4.3)

wobec hipotezy alternatywnej (4.3):
Weryfikację hipotezy H0 wykonano w programie STATISTICA13.1 testem chi-kwadrat
(χ2), który zgodnie z teoretycznymi założeniami obejmuje:
 określenie liczności wyników pomiarów w przedziałach klasowych ni,
 wyznaczenie standaryzowanych granic przedziałów klasowych: prawych i lewych
(4.4):
u1 

ki  



,

u2 

li  



,

(4.4)
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gdzie: ki – prawa granica i-tego przedziału klasowego, li – lewa granica i-tego
przedziału klasowego, µ - średnia wartość próby losowej,  - odchylenie
standardowe próby losowej,
 wskazanie wartości funkcji Laplace`a dla granic przedziałów klasowych, a także
obliczenie prawdopodobieństwa wystąpienia w nich określonych zmiennych
losowych (4.5):

pi  P{x 0i  X  x1i }  Fn ( x1i )  Fn ( x0i ) ,

(4.5)

gdzie: x0i – standaryzowana lewa granica i-tego przedziału klasowego, x1i –
standaryzowana prawa granica i-tego przedziału klasowego, Fn – dystrybuanta
rozkładu normalnego,
 określenie kolejnych kwadratów różnic (ni – npi)2 liczności wyników pomiarów
w rozkładach: empirycznym i teoretycznym normalnym, a następnie obliczenie
statystyki χ2 (4.6):

 
2

r
i 1

(ni  npi ) 2
,
npi

(4.6)

gdzie: r – liczba klas,
 wyznaczenie wartości statystyki granicznej χ2α, charakteryzującej się poziomem
istotności α (4.7):
P{ 2  2 }   ,

(4.7)

gdzie: χ2α – wartość z rozkładu χ2 o r-2-1 stopniach swobody,
 porównanie empirycznej wartości statystyki χ2 z obszarem krytycznym W1 (4.8):
W1 = { χ2: χ2≥ χ2α}.

(4.8)

 wnioskowanie o prawdziwości założonej, nieparametrycznej hipotezy o zgodności
rozkładu wyników pomiarów z rozkładem normalnym.
Na rys. 4.30 przedstawiono fragment graficznej analizy postaci rozkładu
obejmującej: histogramy aproksymowane rozkładem normalnym, wykresy wyników
pomiarów na dystrybuancie teoretycznej rozkładu normalnego, wykresy ramka-wąsy,
główne wartości statystyk, a także wyniki testu zgodności χ2.
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Tabela 4.5. Fragment zestawienia wyników badań uczących sieć neuronową

rura zwijana

jednostka
wartość nominalna
i dopuszczalne
odchyłki
Lp,
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

długość

wysokość

szerokość

grubość ścianki

mm

mm

mm

mm

643,30±0,50

1,40±0,04

16,00±0,04

0,19±0,03

642,10
642,14
642,58
642,61
642,64
642,68
642,69
642,73
642,79
642,81
642,84
642,87
642,88
642,89
642,89
642,90
642,91
642,91
642,94
642,95

1,37
1,37
1,37
1,37
1,37
1,37
1,37
1,38
1,38
1,38
1,38
1,38
1,38
1,38
1,38
1,39
1,39
1,39
1,39
1,39

15,97
15,97
15,98
15,98
15,98
15,98
15,98
15,98
15,98
15,98
15,98
15,98
15,98
15,99
15,99
15,99
15,99
15,99
15,99
15,99

0,16
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18

wysokość
wysokość otworu szerokość otworu
szczeliny między
(delta)
(delta)
łapkami

prostość

wklęsłość
wypukłość

mm

mm

mm

mm

±0,11

mm

±0,11

0,11

0,02±0,02

0,11

0,06
0,07
0,07
0,07
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,09
0,09
0,09

0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09

0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02

+0,50

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

+0,50

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

długość rury zwijanej
Wykres normalności: długość rury zw ijanej

Oczekiw ana normalna
3

55
50

2

Wartość normalna

45

Liczba obs.

40
35
30
25
20
15

1
0
-1
-2

10
5

-3
642,0
642,4
642,8
643,2
643,6
644,0
644,4
642,2
642,6
643,0
643,4
643,8
644,2
644,6

0
641,5

642,0

642,5

643,0

643,5

644,0

644,5

Wartość

X <= Granica klasy
644,6
644,4

Wariancja= 0,166282
Odch.std= 0,407776
P. ufności odch. std. -95,000%= 0,358030
P. ufności odch. std. +95,000%= 0,473704
Wsp.zmn.= 0,063388
Standard. Błąd= 0,040778
Skośność= -0,134856
Kurtoza= 0,479352

644,2
644,0

długość rury zwijanej

Statystyki:długość rury zwijanej
Nważnych=100,000000
% Ważnych=100,000000
Średnia=643,299500
Ufność -95,000%=643,218588
Ufność 95,000%=643,380412
Mediana=643,285000
Moda=643,2300
Liczność Mody= 4,000000
Suma=64329,950000
Minimum=642,100000
Maksimum=644,320000
Dolny Kwartyl.=643,015000
Górny Kwartyl.=643,560000
Percentyl 10,00000=642,825000
Percentyl 90,00000=643,790000
Rozstęp= 2,220000

643,8
643,6
643,4
643,2
643,0
642,8
642,6

Mediana = 643,285
25%-75%
= (643,015, 643,56)
Min-Maks
= (642,1, 644,32)

642,4
642,2
642,0

Chi-kwadrat
4,255767

Chi kwadrat p
0,372497

Chi kwadrat df
4,000000

wysokość rury zwijanej
Wykres normalności: w ysokość rury zw ijanej
2,5

35

2,0

30

1,5

Wartość normalna

25
20
15
10

1,0
0,5
0,0
-0,5
-1,0

5

-1,5

0
1,36

1,37

1,38

1,39

1,40

1,41

1,42

1,43

-2,0
1,36

1,37

1,38

1,39

1,40

1,41

1,42

1,43

1,44

Wartość

X <= Granica klasy
1,44

Statystyki:wysokość rury zwijanej
Nważnych=100,000000
% Ważnych=100,000000
Średnia= 1,399300
Ufność -95,000%= 1,396547
Ufność 95,000%= 1,402053
Mediana= 1,400000
Moda=1,400000
Liczność Mody= 32,000000
Suma=139,930000
Minimum= 1,370000
Maksimum= 1,430000
Dolny Kwartyl.= 1,390000
Górny Kwartyl.= 1,410000
Percentyl 10,00000= 1,380000
Percentyl 90,00000= 1,420000
Rozstęp= 0,060000

Wariancja= 0,000192
Odch.std= 0,013872
P. ufności odch. std. -95,000%= 0,012180
P. ufności odch. std. +95,000%= 0,016115
Wsp.zmn.= 0,991358
Standard. Błąd= 0,001387
Skośność= -0,312592
Kurtoza= -0,152249

1,43
1,42

wysokość rury zwijanej

Liczba obs.

Oczekiw ana normalna
40

1,41
1,40
1,39
1,38
1,37
1,36

Chi-kwadrat
12,74288

Chi kwadrat p
0,005227

Chi kwadrat df
3,000000

Mediana = 1,4
25%-75%
= (1,39, 1,41)
Min-Maks
= (1,37, 1,43)
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szerokość rury zwijanej
Wykres normalności: szerokość rury zw ijanej

Oczekiw ana normalna
40

3

35

2

Wartość normalna

Liczba obs.

30
25
20
15
10

1
0
-1
-2

5
0
15,96

15,97

15,98

15,99

16,00

16,01

16,02

-3
15,96

16,03

15,97

15,98

15,99

16,00

16,01

16,02

16,03

16,04

Wartość

X <= Granica klasy
16,04
16,03

Wariancja= 0,000136
Odch.std= 0,011660
P. ufności odch. std. -95,000%= 0,010237
P. ufności odch. std. +95,000%= 0,013545
Wsp.zmn.= 0,072887
Standard. Błąd= 0,001166
Skośność= 0,159518
Kurtoza= -0,196483

16,02

szerokość rury zwijanej

Statystyki:szerokość rury zwijanej
Nważnych=100,000000
% Ważnych=100,000000
Średnia= 15,997100
Ufność -95,000%= 15,994786
Ufność 95,000%= 15,999414
Mediana= 16,000000
Moda=15,99000
Liczność Mody= 34,000000
Suma=1599,710000
Minimum= 15,970000
Maksimum= 16,030000
Dolny Kwartyl.= 15,990000
Górny Kwartyl.= 16,010000
Percentyl 10,00000= 15,980000
Percentyl 90,00000= 16,010000
Rozstęp= 0,060000

16,01
16,00
15,99
15,98
Mediana = 16
25%-75%
= (15,99, 16,01)
Min-Maks
= (15,97, 16,03)

15,97
15,96

Chi-kwadrat

Chi kwadrat p
0,028615

4,790637

Chi kwadrat df
1,000000

szerokość otworu płyty sitowej
Wykres normalności: szerokość otw oru płyty sitow ej

Oczekiw ana normalna
40

3

35

2

Wartość normalna

25
20
15
10

1
0
-1
-2

5
0
1,42

1,43

1,44

1,45

1,46

1,47

1,48

1,49

-3
1,42

1,43

1,44

1,45

1,46

1,47

1,48

1,49

1,50

Wartość

X <= Granica klasy
1,50

Statystyki:szerokość otworu płyty sitowej
Nważnych=100,000000
Wariancja= 0,000141
% Ważnych=100,000000
Odch.std= 0,011876
Średnia= 1,459400
P. ufności odch. std. -95,000%= 0,010428
Ufność -95,000%= 1,457043
P. ufności odch. std. +95,000%= 0,013797
Ufność 95,000%= 1,461757
Wsp.zmn.= 0,813791
Mediana= 1,460000
Standard. Błąd= 0,001188
Moda=1,460000
Skośność= -0,398971
Liczność Mody= 36,000000
Kurtoza= 0,280636
Suma=145,940000
Minimum= 1,430000
Maksimum= 1,490000
Dolny Kwartyl.= 1,450000
Górny Kwartyl.= 1,470000
Percentyl 10,00000= 1,440000
Percentyl 90,00000= 1,470000
Rozstęp= 0,060000

Chi-kwadrat
17,28451

Chi kwadrat p
0,000176

1,49

szerokość otworu płyty sitowej

Liczba obs.

30

1,48
1,47
1,46
1,45
1,44
1,43
1,42

Mediana = 1,46
25%-75%
= (1,45, 1,47)
Min-Maks
= (1,43, 1,49)

Chi kwadrat df
2,000000
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długość otworu płyty sitowej
Wykres normalności: długość otw oru płyty sitow ej

Oczekiw ana normalna
40

2,5

35

2,0
1,5

Wartość normalna

Liczba obs.

30
25
20
15
10

1,0
0,5
0,0
-0,5
-1,0
-1,5

5

-2,0

0
16,04

16,05

16,06

16,07

16,08

16,09

16,10

-2,5
16,04

16,11

16,05

16,06

16,07

16,08

16,09

16,10

16,11

16,12

Wartość

X <= Granica klasy
16,12

Chi-kwadrat

16,11

długość otworu płyty sitowej

Statystyki:długość otworu płyty sitowej
Wariancja= 0,000147
Nważnych=100,000000
Odch.std= 0,012144
% Ważnych=100,000000
P. ufności odch. std. -95,000%= 0,010662
Średnia= 16,080000
P. ufności odch. std. +95,000%= 0,014107
Ufność -95,000%= 16,077590
Wsp.zmn.= 0,075522
Ufność 95,000%= 16,082410
Standard. Błąd= 0,001214
Mediana= 16,080000
Skośność= -0,034531
Moda=16,08000
Kurtoza= 0,410476
Liczność Mody= 35,000000
Suma=1608,000000
Minimum= 16,050000
Maksimum= 16,110000
Dolny Kwartyl.= 16,070000
Górny Kwartyl.= 16,090000
Percentyl 10,00000= 16,070000
Percentyl 90,00000= 16,090000
Rozstęp= 0,060000

16,09
16,08
16,07
16,06
Mediana = 16,08
25%-75%
= (16,07, 16,09)
Min-Maks
= (16,05, 16,11)

16,05
16,04

Chi kwadrat p
0,000071

15,77933

16,10

Chi kwadrat df
1,000000

szczelność
Wykres normalności: szczelność

Oczekiw ana normalna
50

3

45
2

Wartość normalna

40

Liczba obs.

35
30
25
20
15
10

1
0
-1
-2

5
0
-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

-3
-1,6 -1,4 -1,2 -1,0 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2
Wartość

X <= Granica klasy
1,2
1,0

Wariancja= 0,225330
Odch.std= 0,474690
P. ufności odch. std. -95,000%= 0,416781
P. ufności odch. std. +95,000%= 0,551435
Wsp.zmn.=-3742,464427
Standard. Błąd= 0,047469
Skośność= -0,506442
Kurtoza= 0,238258

0,8
0,6
0,4
0,2

szczelność

Statystyki:szczelność
Nważnych=100,000000
% Ważnych=100,000000
Średnia= -0,012684
Ufność -95,000%= -0,106873
Ufność 95,000%= 0,081505
Mediana= 0,047100
Moda=,2800000
Liczność Mody= 2,000000
Suma= -1,268388
Minimum= -1,350000
Maksimum= 0,926000
Dolny Kwartyl.= -0,312500
Górny Kwartyl.= 0,280000
Percentyl 10,00000= -0,647000
Percentyl 90,00000= 0,553500
Rozstęp= 2,276000

0,0
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
-1,0
-1,2
-1,4
-1,6

Chi-kwadrat
7,787550

Chi kwadrat p
0,168339

Mediana = 0,0471
25%-75%
= (-0,3125, 0,28)
Min-Maks
= (-1,35, 0,926)

Chi kwadrat df
5,000000

Rys. 4.30. Histogramy aproksymowane rozkładem normalnym, wykresy wyników pomiarów ma
dystrybuancie teoretycznej rozkładu normalnego, wykresy ramka-wąsy, główne wartości statystyk
i wyniki testu zgodności χ2
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Do analizy zgodności stosowano test chi-kwadrat, otrzymując mniejszą wartość
statystyki empirycznej χ2 od granicznej χ2α, zatem nie stwierdzono podstaw do odrzucenia
hipotezy o zgodności rozkładów: empirycznego i normalnego.
Nieosiągalne jest utrzymanie nominalnych, nierozproszonych wartości cech
w warunkach produkcyjnych. W celu weryfikacji spełnienia zdefiniowanych wymagań
jakościowych lutowanych połączeń w chłodnicach cieczy, określonych przez górne i dolne
granice tolerancji wymiarów geometrycznych i funkcjonalności wyrobów, a także oceny
wycentrowania i zmienności procesu, wyznaczono wskaźniki zdolności procesu Cp i Cpk.
Pierwszy do ustalenia części zakresu krzywej normalnej mieszczącej się w założonych
granicach specyfikacji technicznej ±3 (sigma) wokół ich wartości nominalnej, a drugi do
oceny wycentrowania procesu. Założenia te pozwalają uznać, że w polu tolerancji zawiera
się co najmniej 6σ (6 sigma), czyli 99,74% wszystkich wyrobów, jeśli badana próba losowa
ma rozkład normalny. W celu opisania operacji lutowania za pomocą wskaźników zdolności
jakościowej, potwierdzono normalność rozkładów rozpatrywanych cech – warunku
koniecznego tej analizy, przeprowadzonej za pomocą programu STATISTICA13.1
Przykładowe wykresy zdolności jakościowej procesu przedstawiono na rys. 4.31.
Zmienna: długość rury zwijanej
Średn.: 643,299 Sigma: ,407776
Specyfikacja: LSL= 642,800 Nomin.= 643,300 USL=643,800
Norm.: Cp=8,387 Cpk=8,378
-3,s
LSL
Nominal.
USL
+3,s
60
55
50
45

Częstość

40
35
30
25
20
15
10
5
0
641,0

641,5

642,0

642,5

643,0

643,5

644,0

644,5

645,0

645,5
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Zmienna szerokość rury zwijanej
Śred. 15,9971
Sigma:0,01166
Specyfikacja: LSL= 15,9600 Nomin.= 16,0000 USL=16,0400
Norm.: Cp=24,82 Cpk=23,02
-3,s(C)
+3,s(C)
LSL
Nominal.
USL
40
35
30

Częstość

25
20
15
10
5
0
15,95 15,96 15,97 15,98 15,99 16,00 16,01 16,02 16,03 16,04 16,05

Razem
Próbkowa

Zmienna wysokość rury zwijanej
Śred. 1,39930
Sigma:0,01387
Specyfikacja: LSL= 1,36000 Nomin.= 1,40000 USL=1,44000
Norm.: Cp=24,82 Cpk=24,39
LSL
USL
-3,s(C)
Nominal.
65
60
55
50

Częstość

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
1,34

1,36

1,38

1,40

1,42

1,44

1,46

1,48

Razem
Próbkowa
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Zmienna szerokość otworu płyty sitowej
Śred. 1,45940
Sigma:0,01188
Specyfikacja: LSL= 1,42000 Nomin.= 1,46000 USL=1,50000
Norm.: Cp=24,82 Cpk=24,45
LSL -3,s(C)
Nominal.
+3,s(C) USL
80
70
60

Częstość

50
40
30
20
10
0
1,40

1,42

1,44

1,46

1,48

1,50

1,52

1,54

Razem
Próbkowa

16,14

Razem
Próbkowa

Zmienna długość otworu płyty sitowej
Śred. 16,0800
Sigma:0,01214
Specyfikacja: LSL= 16,0400 Nomin.= 16,0800 USL=16,1200
Norm.: Cp=24,82 Cpk=24,82
-3,s(C)
+3,s(C)
LSL
Nominal.
USL
80
70
60

Częstość

50
40
30
20
10
0
16,02

16,04

16,06

16,08

16,10

16,12
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LSL

Zmienna szczelność
Śred. -,01268
Sigma:0,47469
Specyfikacja: LSL= -2,0000 Nomin.= 0,00000 USL=2,00000
Norm.: Cp=32,72 Cpk=32,51
-3,s(C)
Nominal.
+3,s(C)
USL

-2,0

-1,5

50
45
40

Częstość

35
30
25
20
15
10
5
0
-2,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

Razem
Próbkowa

Rys. 4.31. Graficzna interpretacja wskaźników zdolności Cp i Cpk dla procesu wytwarzania chłodnic
cieczy

Wskaźniki Cp i Cpk stosuje się do oceny zdolności procesów statystycznie
ustabilizowanych. Wskaźnik Cp wskazuje na wartość rozrzutu wyników pomiarów, który
zgodnie ze standardem praktyki przemysłowej powinien wynosić minimum 1,33, świadcząc
o wadliwości na poziomie około 0,0063% [132]. Dla każdej rozpatrywanej cechy uzyskano
większe ich wartości (np. dla długości rury zwijanej Cp=8,38, Cpk=8,39), zatem proces
charakteryzuje się potencjalnie dobrą zdolnością jakościową. Wnioskowanie o niej
wyłącznie na podstawie wskaźnika Cp jest niewystarczające. Prawidłowy rozrzut wyników
pomiarów może współwystępować z jego przesunięciem poza pole tolerancji, powodując
tym samym otrzymanie licznych wyrobów niezgodnych. W analizie konieczne jest
uwzględnienie wskaźnika Cpk, pozwalającego na ocenę wycentrowania procesu. Dla
rozpatrywanych cech jego wartość jest większa od 1,33, co potwierdza dobrą zdolność
jakościową procesu, a prawdopodobieństwo wystąpienia wyrobów niezgodnych praktycznie
niemożliwe. Spełniono także kolejny warunek zdolności, w którym Cp>1,66 i Cp = Cpk, co
oznacza bardzo małe prawdopodobieństwo wystąpienia wad chłodnic cieczy [70].
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Badania lutowanych połączeń w samochodowych chłodnicach cieczy pozwoliły na
przedstawienie kompleksowej ich oceny, uwzględniając podstawowe cechy łączonych
materiałów i lutowanych połączeń, a także najważniejsze parametry lutowania. Pozwolą one
przygotować procedury sprawdzania ich jakości w praktyce przemysłowej.
Na podstawie obliczonych wartości wskaźników zdolności jakościowej Cp i Cpk,
uzupełnionych potwierdzeniem normalności rozkładu analizowanych wyników badań,
przyjęto, że proces jest ustabilizowany. Przyjęta liczność próby badawczej jest
wystarczająca do wnioskowania o jakości lutowanych połączeń w chłodnicach cieczy.
W przypadku dużej powtarzalności wyników pomiarów, z dużym prawdopodobieństwem
można przewidywać przyszłe wyniki produkcji, co pozwala z powodzeniem stosować
predykcyjne procedury oceny procesu i wyrobu. Wymienione i scharakteryzowane
podstawowe cechy wejściowe i wyjściowe operacji lutowania oraz jej parametry, zgodnie
z założeniami dokumentacji technicznej, pozwolą przygotować strukturę predykcyjnej sieci
neuronowej, uczonej na podstawie wyników przeprowadzonych badań.
Obecnie stosowana technologia wytwarzania samochodowych chłodnic cieczy,
w tym lutowania w piecu radiacyjno-konwekcyjnym, zapewnia stabilność wyników
produkcji, skłania zatem, co ważne, do podjęcia dalszych badań doskonalących procedury
kontroli tych wyrobów.
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5. Autorska procedura oceny lutowanych połączeń w samochodowych
wymiennikach ciepła za pomocą sztucznych sieci neuronowych
5.1. Założenia oceny lutowanych połączeń w samochodowych wymiennikach
ciepła za pomocą sztucznych sieci neuronowych
Projektowanie kontroli produkcji samochodowych wymienników ciepła, w tym
lutowanych połączeń opiera się na wynikach dotychczasowych badań, a także na znajomości
technologii ich wytwarzania. Ocena wyrobów obejmuje sprawdzenie struktury materiałów,
a także wymiarów i kształtów geometrycznych, z uwzględnieniem wartości parametrów
procesu i ewentualnych czynników wpływających na jego zakłócenie włącznie. Duża liczba
danych produkcyjnych, przedstawianych pod różnymi postaciami: graficznie, tekstowo lub
liczbowo, poddawanych ciągłej modyfikacji, a także zbieranych z wielu stanowisk
roboczych wymaga skutecznych i adekwatnych do warunków produkcji procedur kontroli.
Metody sztucznej inteligencji, a szczególnie sztuczne sieci neuronowe, pozwalają na ich
przetwarzanie, w celu predykcji jakości wyrobu [139].
Badania obejmujące kompleksową ocenę lutowanych połączeń w samochodowych
wymiennikach ciepła, w tym pozyskanie danych uczących sztuczną sieć neuronową do
predykcji ich jakości, realizowano w przedsiębiorstwie wytwarzającym moduły obsługi
termicznej silnika i wnętrza pojazdu. Wieloletnie doświadczenie w produkcji wymienników
ciepła, liczne certyfikaty jakości oraz wyróżnienia krajowe i zagraniczne świadczą
o stabilności i rzetelności wykonywanych procesów.
Zakres kontroli procesu wytwarzania samochodowych chłodnic cieczy jest
sprecyzowany w dokumentacji technicznej, którą posłużono się do wyboru wejść i wyjść
sieci neuronowej. Badania obejmowały ocenę nie tylko łączonych części: rury zwijanej,
taśmy zwiększającej powierzchnię wymiany ciepła, płyty sitowej oraz obejmy
i utworzonego z nich rdzenia chłodnicy cieczy, ale także lutowane połączenia wraz z analizą
operacji lutowania włącznie.
Ocena lutowanych połączeń, zgodnie z założeniami dokumentacji technicznej,
obejmuje predykcję najważniejszych kryteriów ich jakości, w tym:
 szczelności, określanej na podstawie wartości wycieku powietrza z samochodowej
chłodnicy cieczy,
 ciągłości połączeń,
 wytrzymałości na rozrywanie,
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 wytrzymałości na pulsacje ciśnienia,
 odporności na działanie szoków cieplnych,
 odporności korozyjnej na działanie mgły solnej.
Na predykcję tych cech szczególnie wpływają: jakość części do montażu oraz dobór
wartości parametrów lutowania. Wśród pierwszych wyróżniono:
 długość rury zwijanej,
 szerokość rury zwijanej,
 wysokość rury zwijanej,
 grubość ściany rury zwijanej,
 szerokość otworu (tzw. delta) wewnątrz rury zwijanej,
 wysokość otworu (tzw. delta) wewnątrz rury zwijanej,
 długość taśmy zwiększającej powierzchnię wymiany ciepła,
 wysokość taśmy,
 kąt fali taśmy,
 długość otworu płyty sitowej,
 szerokość otworu płyty sitowej,
 szerokość obejmy,
 rozstaw płyt sitowych po wstępnym montażu rdzenia chłodnicy cieczy.
Parametrami lutowania, determinującymi jakość lutowanych połączeń są:
 temperatura w poszczególnych strefach pieca radiacyjno-konwekcyjnego (suszenia,
nagrzewania i lutowania),
 prędkość przepływu atmosfery azotu w strefie lutowania i chłodzenia pieca,
 prędkość transportera pieca, a pośrednio czas nagrzewania, lutowania i chłodzenia
wymienników ciepła,
 natężenie prądu dozownika topnika,
 napięcie prądu dozownika topnika.
Opracowana autorska procedura oceny lutowanych połączeń w samochodowych
wymiennikach ciepła obejmuje wykonanie zadań przyporządkowanych sztucznym sieciom
neuronowym z zastosowaniem dwóch programów: STATISTICA13.1 oraz MATLAB
R2018a.
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5.2. Opracowanie

procedury

oceny

lutowanych

połączeń

w samochodowych wymiennikach ciepła za pomocą sztucznych sieci
neuronowych
W celu eksploracji danych produkcyjnych należy wykonać ich preparowanie,
obejmujące ujednolicenie oraz uzupełnienie ewentualnych braków zapisu, a także
normalizację. Sztuczne sieci neuronowe umożliwiają predykcję danych wyjściowych na
podstawie ściśle określonych danych wejściowych, przy czym mogą, co trzeba podkreślić,
prowadzić do licznych komplikacji powodowanych niewłaściwą ich reprezentacją. W celu
przygotowania zbioru uczącego wymaga się normalizacji wartości liczbowych
poszczególnych cech wyrobu i parametrów procesu, które mają różny zakres (np. wysokość
rury zwijanej od 1,37 do 1,43, a jej długość od 642,10 do 644,32). W przypadku braku
wstępnej obróbki danych, sztuczna sieć neuronowa przyjmuje te o większej wartości jako
ważniejsze, niewspółmiernie oddziałujące na wyniki. Normalizacja pozwala na uzyskanie
niezależności

między

wszystkimi

rozpatrywanymi

danymi

i

zapewnienie

ich

równorzędności. Prawidłowe działanie sieci neuronowej wymaga zatem wykonania
wstępnych zadań, obejmujących przekształcanie danych wejściowych przed ich
wprowadzeniem do sieci (preprocessing danych), a także przetwarzania danych
wyjściowych wraz z ich odpowiednią interpretacją (postprocessing danych) [86, 139].
Przed przystępieniem do projektowania struktury sztucznej sieci neuronowej
wykonano normalizację danych wejściowych, polegającą na ich przeskalowaniu do wartości
z przedziału <0,1> stosując transformację liniową. W tym celu posłużono się funkcją
normalizacji min-max, obliczając różnicę między wartościami: skalowaną i minimalną
w analizowanym zbiorze danych, a następnie wykonano skalowanie wyznaczonej różnicy
przez wartość rozstępu danych liczbowych, zgodnie z wzorem (5.1) [86]:

𝑋∗ =

𝑋−min(𝑋)
max(𝑋)−min(𝑋)

.

(5.1)

Do normalizacji wartości liczbowych stosowano logikę rozmytą, korzystając
z zakładki Fuzzy Logic Toolbox programu MATLAB i określając: dane wejściowe
i wyjściowe, funkcję przynależności, reguły skalowania danych, charakterystykę
wejście/wyjście oraz zapisanie otrzymanych wyników. Przykładowo, wartość długości rury
zwijanej X = 643 po normalizacji wynosi X* = 0,41, a jej wysokość X = 1,4 po
przekształceniu równa się X* = 0,5. Wybrane dane liczbowe po normalizacji przedstawiono
w tabeli 5.1.
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Tabela 5.1. Fragment zestawienia danych wejściowych sieci neuronowej po ich normalizacji – łączone części

rura zwijana

długość

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

wysokość

0,00
0,02
0,22
0,23
0,24
0,26
0,27
0,28
0,31
0,32
0,33
0,35
0,35
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,38
0,38
0,39
0,41
0,41
0,41
0,41
0,41
0,42
0,42
0,42
0,43

szerokość

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33

0,00
0,00
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33

taśma zwiększająca powierzchnię wymiany ciepła

grubość ścianki

0,00
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40

wysokość otworu szerokość otworu
(delta)
(delta)

0,00
0,08
0,09
0,14
0,16
0,16
0,20
0,20
0,21
0,21
0,23
0,24
0,24
0,24
0,26
0,26
0,27
0,27
0,29
0,31
0,33
0,33
0,33
0,35
0,37
0,40
0,41
0,41
0,42
0,42

0,00
0,01
0,04
0,07
0,07
0,10
0,10
0,11
0,13
0,13
0,13
0,13
0,19
0,19
0,21
0,21
0,22
0,23
0,26
0,26
0,31
0,31
0,32
0,32
0,34
0,34
0,35
0,38
0,38
0,38

długość

wysokość

0,00
0,03
0,04
0,08
0,08
0,09
0,10
0,10
0,11
0,12
0,12
0,13
0,18
0,18
0,21
0,23
0,24
0,25
0,26
0,27
0,27
0,28
0,28
0,28
0,29
0,29
0,30
0,31
0,32
0,33

kąt fali

0,00
0,00
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33

0,00
0,21
0,24
0,26
0,27
0,32
0,32
0,34
0,35
0,35
0,37
0,37
0,39
0,40
0,40
0,42
0,42
0,44
0,45
0,45
0,45
0,47
0,47
0,47
0,48
0,48
0,48
0,50
0,50
0,50

płyta sitowa

obejma

wstępny montaż
rdzenia
chłodnicy cieczy

długość otworu szerokość otworu

szerokość

rozstaw płyt
sitowych

0,00
0,00
0,00
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33

0,00
0,00
0,00
0,00
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33

0,00
0,11
0,11
0,11
0,13
0,16
0,18
0,18
0,18
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,22
0,27
0,27
0,29
0,31
0,31
0,31
0,31
0,31
0,33
0,33
0,33
0,36
0,36
0,36

0,00
0,01
0,03
0,08
0,11
0,14
0,16
0,17
0,18
0,19
0,23
0,24
0,24
0,25
0,25
0,26
0,27
0,27
0,27
0,29
0,31
0,32
0,32
0,32
0,33
0,33
0,33
0,34
0,34
0,34

Predykcja jakości lutowanych połączeń wymaga oceny operacji lutowania,
określanej zbiorem działań przekształcających stan początkowy rdzenia chłodnicy cieczy
w jej stan końcowy, zgodnie ze wzorem (5.2):
𝑂𝐿 = 𝑆𝑃𝑟𝑐ℎ → 𝑆𝐾𝑟𝑐ℎ , 𝑆𝑂𝐿

(5.2)

gdzie:
OL – operacja lutowania, SPrch – stan początkowy rdzenia chłodnicy cieczy, SKrch – stan
końcowy rdzenia chłodnicy cieczy, SOL – struktura operacji lutowania.
W strukturze sztucznych sieci neuronowych ujęto:
 cechy stanu początkowego rdzenia chłodnicy cieczy SPrch, w tym łączonych części
i ich wstępnego montażu,
 cechy stanu końcowego rdzenia chłodnicy cieczy SKrch, określające jego
funkcjonalność i spełnienie założeń technicznych,
 warunki operacji lutowania SOL, uwzględniające jej parametry.
Opracowanie modelu sztucznej sieci neuronowej obejmuje dobór i przygotowanie
danych, a także wyszczególnienie jej struktury i parametrów.
Dobór i przygotowanie danych obejmuje selekcję cech wejściowych i wyjściowych,
a również podanie odpowiednich przykładów [166]. Wybór zbioru danych do uczenia
i testowania sieci uwzględnia ich wymiarowość, korelację i współzależność. Oznacza to
konieczność: dostarczenia właściwej liczby próby uczącej, identyfikacji powiązań między
danymi, które tylko zestawione razem umożliwiają uzyskanie dostatecznych wyników oraz
ograniczenie liczby skorelowanych cech, pogarszających skuteczność działania sieci [139,
166].
W celu opracowania modelu sztucznej sieci neuronowej określono następujące jej
parametry:
 liczbę warstw (wejściową, wyjściową oraz ukryte),
 liczbę neuronów w każdej warstwie,
 obecność dodatkowego neuronu – bias o wartości 1, poprawiającego stabilność sieci
podczas jej uczenia,
 zasady uczenia sieci, w tym algorytm uczenia i funkcja aktywacji.
Jednym ze sposobów identyfikacji parametrów modelu jest dobór wag połączeń
międzyneuronowych,

do

momentu

osiągnięcia

minimalnej

wartości

błędu

średniokwadratowego MSE (ang. Mean Squared Error), kończącego uczenie sieci
neuronowej [77].
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Liczbę neuronów i warstw ukrytych, dobiera się empirycznie, uwzględniając, że
mała ich wartość wpływa negatywnie na skuteczność uczenia, a w konsekwencji
otrzymywanie rzetelnych wyników, natomiast duża ich wartość przyczynia się do
generalizacji, powodując precyzyjne zapamiętanie danych uczących z niezdolnością do ich
uogólnienia w przypadku wprowadzenia dodatkowych danych weryfikacyjnych. W tym celu
stosuje się wielokrotne uczenie sieci, umożliwiające osiągnięcie kompromisu między
rozbudowaną jej strukturą, a poprawną generalizacją przetwarzanych danych [139].
Zbiór danych wprowadzanych do sieci, podzielono na trzy grupy. Do pierwszej
zalicza się ciąg danych uczących, dobierany w sposób umożliwiający odwzorowanie
rozpatrywanego zadania predykcji. Do drugiej - dane testowe, sprawdzające działanie sieci,
w tym ocenę zmian dokonywanych podczas kolejnych cykli jej uczenia, a do trzeciej - dane
weryfikacyjne, oceniające

dobór wartości

wyjściowych na podstawie nowego,

niestosowanego wcześniej zestawu danych liczbowych [81, 166].
Na skuteczność działania sieci wpływa także funkcja aktywacji neuronów ukrytych
i wyjściowych. Przyjmuje ona postać: liniową (bezpośrednio przekazuje wartość pobudzenia
neuronu na jego wyjście), logistyczną (krzywa sigmoidalna o wartościach większych od
0 i mniejszych od 1), wykładniczą (z ujemnym wykładnikiem) oraz hiperboliczną (krzywa
tangens hiperboliczny o wartościach większych od -1 i mniejszych od 1. W tabeli 5.2
przedstawiono matematyczną postać wymienionych funkcji aktywacji [139].
Tabela 5.2. Matematyczna postać funkcji aktywacji

Lp.

Funkcja aktywacji

Postać matematyczna

Zakres

1.

Liniowa

f(x) = x

(-∞,+∞)

2.

logistyczna (sigmoidalna)

3.

Wykładnicza

f(x) = e-x

(0, +∞)

4.

hiperboliczna (tangens hiperboliczny)

𝑒 𝑥 − 𝑒 −𝑥
𝑓(𝑥) = 𝑥
𝑒 + 𝑒 −𝑥

(-1, 1)

𝑓(𝑥) =

1
1 − 𝑒 −1

(0, 1)

Do uczenia sieci stosowano algorytmy: Levenberga-Marquardta, regularyzacji
bayesowskiej, gradientu skalowania sprzężonego oraz Broydena-Fletchera-GoldfarbaShanno.
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Iteracyjny algorytm Levenberga-Marquardta opiera się na metodach: największego
spadku i Gaussa-Newtona, wybierając najlepszą metodę dla danego zadania, na podstawie
parametru Marquardta λ. Gdy jego wartość jest zbliżona do minimum stosuje metodę
Newtona, a gdy oddala się on od minimum – metodę największego spadku. Algorytm
zakłada charakter liniowy funkcji przekształcającej sygnały wejściowe na wyjściowe,
pozwalając na wskazanie jej hipotetycznego minimum, sprawdzanego iteracyjnie.
Porównanie wartości błędu: aktualnie obliczonego z poprzednim, wybierając z nich
mniejszą wartość. Wagi dobiera się na podstawie wzoru (5.3):
𝛿𝐸(𝑤(𝑡−1))

∆𝑤(𝑡) = −(𝐻 + 𝜆𝐼)−1 (

𝛿𝑤

)

(5.3)

gdzie:
H – hesjan funkcji celu, w – waga, I-macierz jednostkowa, λ – parametr Marquardta
W pierwszej składowej wzoru zakłada się liniowość funkcji, a w drugiej gradientowość
metody.
Algorytm regularyzacji bayesowskiej polega na modyfikacji wag połączeń
międzyneuronowych między kolejnymi warstwami sieci. Zasada jego działania związana
jest z minimalizacją sumy kwadratów błędów uczenia za pomocą metody największego
spadku. Sygnał na wyjściu sieci przesyła się w kierunku od warstwy wyjściowej do
wejściowej, zgodnie z regułą propagacji wstecznej. Wagi dobiera się z wzoru (5.4):
𝑤(𝑡 + 1) = 𝑤(𝑡) + 𝜂(𝑡)𝑝(𝑡)

(5.4)

gdzie:
η – współczynnik uczenia, p – kierunek propagacji
Algorytm

gradientu

skalowania

sprzężonego

modyfikuje

wagi

połączeń

międzyneuronowych w sposób skumulowany, to znaczy jednorazowo po zakończeniu
realizacji epoki. Zasada jego działania polega na iteracyjnym poszukiwaniu liniowym
wzdłuż wybranych kierunków sieci. Algorytm początkowo korzysta z metody największego
spadku, jednak nie wykonuje się kroku proporcjonalnego do współczynnika uczenia, ale
w sposób dokładnie zdefiniowany. W określonym kierunku sieci poszukuje się punkt
związany z minimalną wartością błędu, a po jego identyfikacji realizuje kolejne
poszukiwania liniowe, tworząc z wcześniej wybranymi kierunkami - kierunki sprzężone,
zapewniające zachowanie wcześniej znalezionych minimów.
Algorytm Broydena-Fletchera-Goldfarba-Shanno odnosi się do algorytmu quasiNewtona, modyfikującego wagi połączeń międzyneuronowych po realizacji każdej epoki na
podstawie średniego gradientu błędu. Zasada jego działania opiera się na poszukiwaniu
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minimum kwadratowej funkcji błędu za pomocą hesjanu (macierzy pochodnych
cząstkowych drugiego rzędu), którego odwrotność generowana jest przez algorytm,
korzystający początkowo z metody największego spadku, a w następnych krokach odnosi
się do estymowanego hesjanu [202].
W celu poprawy skuteczności działania sieci wykonuje się modyfikacje jej
parametrów:
 liczby warstw ukrytych,
 liczności próby uczącej, testowej i weryfikacyjnej,
 algorytmu uczenia sieci,
 funkcji aktywacji.
Opracowanie modeli sieci o różnych parametrach, pozwoli wybrać najbardziej
skuteczny jej wariant do oceny lutowanych połączeń w samochodowych chłodnicach cieczy.
Badania wykonano dla struktury MLP (ang. Multi-Layered Perceptron) - perceptronu
wielowarstwowego.
Ocena uczenia sieci obejmuje obliczenie funkcji błędu. Jedna z nich odnosi się do
błędu średniokwadratowego MSE (ang. Mean Squared Error), określanego przez sumę
kwadratów różnic wartości otrzymanej na wyjściu sieci (rzeczywistej) i wzorcowej
(oczekiwanej), podzieloną przez liczbę przykładów rozpatrywanych danych. Drugim
wskaźnikiem oceny jest pierwiastek kwadratowy z błędu średniokwadratowego RMSE (ang.
Root Mean Squared Error), definiowany wzorami (5.3, 5.4):
𝑀𝑆𝐸 = 𝐸((𝜃̂ − 𝜃)2 )

(5.3)

𝑅𝑀𝑆𝐸 = √𝑀𝑆𝐸

(5.4)

gdzie:
𝜃̂ – estymator, 𝜃 – wartość estymowana.
Funkcję błędu wyraża także suma kwadratu różnic SOS (ang. Sum of Squares)
definiowana wzorem (5.5):
𝑆𝑂𝑆 = ∑𝑛𝑖=1(𝑦𝑖 − 𝑦𝑖∗ )2

(5.5)

gdzie:
n – liczba przykładów uczących, 𝑦𝑖 – oczekiwana wartość wyjścia sieci, 𝑦𝑖∗ - rzeczywista
wartość wyjścia sieci.
Błąd działania sieci oblicza się po jednokrotnym powtórzeniu algorytmu uczącego (epoki),
a następnie wykonuje się jej ocenę za pomocą zbioru danych weryfikacyjnych [164].
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Dobór

liczby

epok

uczenia

sieci,

związany

jest

z

wartością

błędu

średniokwadratowego, który początkowo zmniejsza się. Odwrotna zależność występuje
w momencie nadmiernego dopasowania sieci do danych uczących, tzw. przeuczenia sieci
neuronowej.
Do opracowania sztucznych sieci neuronowych do predykcji jakości lutowanych
połączeń w samochodowych chłodnicach cieczy stosowano programy: STATISTICA13.1
oraz MATLAB 2018a.
Sieci neuronowe do predykcji poszczególnych cech lutowanych połączeń:
szczelności, ciągłości, odporności korozyjnej na działanie mgły solnej, wytrzymałości na
rozrywanie, szoki cieplne i pulsacje ciśnienia, wykonano za pomocą jednokierunkowej sieci
wielowarstwowej MLP, której przykładową strukturę przedstawiono na rys. 5.1. Zawiera
ona 52 neurony w warstwie wejściowej, które dzielą się na: cechy łączonych części –
12 i rdzenia chłodnicy cieczy – 1 oraz parametry lutowania – 39. Liczba neuronów
w warstwie ukrytej dobierana jest empirycznie. W pracy przewidziano zatem wykazanie jej
wpływu na skuteczność działania sieci i wartość błędu średniokwadratowego. Warstwa
wyjściowa składa się z 1 neuronu – predykowanej cechy. Opracowano 6 sieci neuronowych,
każdą do predykcji innej cechy lutowanych połączeń.
Sieć neuronowa 52-5-1

Warstwa
wejściowa

Warstwa
ukryta

Warstwa
wyjściowa

n = 52

n= 5

n= 1

Rys. 5.1. Struktura sieci neuronowej do predykcji jakości lutowanych połączeń
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Na jakość sieci neuronowych, w tym zdolności do predykcji wartości cech
lutowanych połączeń, wpływa algorytm ich uczenia. W celu porównania skuteczności ich
działania opracowano sieć do oceny szczelności chłodnic cieczy o stałych parametrach:
 liczba danych uczących – 70,
 liczba danych testowych – 15,
 liczba danych weryfikacyjnych – 15,
 liczba neuronów ukrytych – 15,
 funkcja aktywacji – tangens hiperboliczny.
Zachowując stałe wartości parametrów, zmieniano algorytmy uczenia sieci:
 Levenberga-Marquardta,
 regularyzacji bayesowskiej,
 gradientu skalowania sprzężonego,
 Broydena-Fletchera-Goldfarba-Shanno.
Zestawienie skuteczności sieci do predykcji szczelności lutowanych połączeń
i generowanych błędów przedstawiono w tabeli 5.3, a graficzne ich zestawienie na rys. 5.2.
Tabela 5.3. Zestawienie wartości błędów i skuteczności sieci uczonych algorytmami:
Levenberga-Marquardta, regularyzacji bayesowskiej, skalowania sprzężonego i Broydena-FletcheraGoldfarba-Shanno

Grupa danych

Wartość błędu MSE

Skuteczność

uczenie

0,000139

99,97%

testowanie

0,004408

99,48%

weryfikacja

0,002831

99,52%

uczenie

0,000004

99,99%

testowanie

0,001056

99,87%

weryfikacja

0

0

gradientu

uczenie

0,000523

99,86%

skalowania

testowanie

0,002744

99,45%

sprzężonego

weryfikacja

0,005286

99,67%

Broydena-

uczenie

0,000040

99,98%

Fletchera-

testowanie

0,000122

99,90%

Goldfarba-Shanno

weryfikacja

0,000786

99,52%

Algorytm
LevenbergaMarquardta

regularyzacji
bayesowskiej
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0,006

100,00%

90,00%
0,005
80,00%

70,00%
0,004

0,003

50,00%

Skuteczność

Błąd MSE

60,00%

40,00%
0,002
30,00%

20,00%
0,001
10,00%

0

0,00%

Błąd (uczenie)

Błąd (testowanie)

(weryfikacja)
Błąd (walidacja)

Skuteczność (uczenie)

Skuteczność (testowanie)

Skuteczność (walidacja)
(weryfikacja)

Rys. 5.2. Skuteczność oraz błędy uczenia, testowania i walidacji sieci uczonych algorytmami
Levenberga-Marquardta, regularyzacji bayesowskiej, gradientu skalowania sprzężonego oraz
Broydena-Fletchera-Goldfarba-Shanno

Do opracowania kolejnych modeli sieci neuronowych pozwalających na predykcję
jakości lutowanych połączeń w samochodowych wymiennikach ciepła, wybrano algorytm
Broydena-Fletchera-Goldfarba-Shanno. Skuteczność sieci nim uczonej wynosi: w próbie
uczącej 99,98%, w testowej 99,9%, natomiast w weryfikacyjnej 99,52%. Uzyskane wyniki
świadczą o jego dobrym przystosowaniu do realizacji dalszych badań.
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Na rys. 5.3 przedstawiono strukturę sieci do predykcji szczelności lutowanych
połączeń w samochodowych chłodnicach cieczy.
wejścia
długość rury zwijanej
wysokość rury zwijanej
szerokość rury zwijanej
grubość ściany rury zwijanej
wysokość otworu (delta) w rurze zwijanej
szerokość otworu (delta)w rurze zwijanej
długość taśmy
wysokość taśmy
kąt fali taśmy
długość otworu płyty sitowej
szerokość otworu płyty sitowej
szerokość obejmy
rozstaw płyt sitowych rdzenia chłodnicy cieczy
temperatura s1
Warstwa
temperatura s2
wejściowa
temperatura s3
temperatura s4
temperatura s5
temperatura n1
temperatura n2
temperatura n3
temperatura l1
temperatura l2
temperatura l3
temperatura l4
temperatura l5
temperatura l6
temperatura l7
temperatura l8
prędkość transportera
prędkość przepływu azotu l1
prędkość przepływu azotu l2
prędkość przepływu azotu l3
prędkość przepływu azotu l4
n = 47
prędkość przepływu azotu l5
prędkość przepływu azotu l6
prędkość przepływu azotu l7
prędkość przepływu azotu ch1
prędkość przepływu azotu ch2
prędkość przepływu azotu ch3
prędkość przepływu azotu ch4
prędkość przepływu azotu ch5
natężenie prądu topnikowania nt1
natężenie prądu topnikowania nt2
natężenie prądu topnikowania nt3
natężenie prądu topnikowania nt4
natężenie prądu topnikowania nt5
napięcie prądu topnikowania nt1
napięcie prądu topnikowania nt2
napięcie prądu topnikowania nt3
napięcie prądu topnikowania nt4
napięcie prądu topnikowania nt5

Sieć neuronowa 47-5-1

Warstwa
ukryta

Warstwa
wyjściowa

wyjście
szczelność

n= 5

n= 1

Rys. 5.3. Struktura sieci neuronowej do predykcji szczelności lutowanych połączeń
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W tabeli 5.4 zestawiono najlepsze sieci neuronowe do predykcji szczelności
lutowanych połączeń, ze 100 opracowanych ich wariantów o losowym doborze wartości
parametrów, które uczono algorytmem Broydena-Fletchera-Goldfarba-Shanno. Przypadki
danych (n = 100) podzielono losowo na: uczące (nu = 70), testowe (nt = 15) i weryfikacyjne
(nw = 15). W celu wyboru najlepszego rozwiązania, zmieniano liczbę neuronów ukrytych od
8 do 30 oraz funkcje aktywacji neuronów ukrytych i wyjściowych: liniową, logistyczną,
tangens hiperboliczny i wykładniczą. Zestawiono wartości błędów sumy kwadratów różnic
SOS najlepszych sieci na etapie uczenia, testowania i weryfikacji, a także procentową
skuteczność predykcji szczelności lutowanych połączeń (rys. 5.4).
Tabela 5.4. Wartości parametrów najlepszych sieci neuronowych do oceny szczelności
lutowanych połączeń

Skuteczność
(uczenie)

Skuteczność
(testowanie)

Skuteczność
(weryfikacja)

Błąd
(uczenie)

Błąd
(testowanie)

Błąd
(weryfikacja)

Funkcja
aktywacji
neuronów
ukrytych

Funkcja
aktywacji
neuronów
wyjściowych

MLP 52-29-1

99,97%

99,84%

99,77%

0,000077

0,000186

0,000346

Tanh

Wykładnicza

MLP 52-17-1

99,97%

99,83%

99,76%

0,000072

0,000206

0,000378

Logistyczna

Wykładnicza

MLP 52-14-1

99,98%

99,84%

99,80%

0,000055

0,000209

0,000300

Wykładnicza

Logistyczna

MLP 52-25-1

99,97%

99,78%

99,80%

0,000078

0,000268

0,000321

Tanh

Wykładnicza

MLP 52-14-1

99,97%

99,88%

99,76%

0,000066

0,000143

0,000370

Logistyczna

Wykładnicza

MLP 52-26-1

99,97%

99,85%

99,80%

0,000066

0,000190

0,000300

Wykładnicza

Logistyczna

0,000400

100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

0,000350

Błąd SOS

0,000300
0,000250
0,000200
0,000150
0,000100
0,000050
0,000000

Błąd (uczenie)

Błąd (testowanie)

(weryfikacja)
Błąd (walidacja)

Skuteczność (uczenie)

Skuteczność (testowanie)

Skuteczność (walidacja)
(weryfikacja)

Skuteczność

Nazwa sieci

Rys. 5.4. Wartości skuteczności i błędów uczenia, testowania i weryfikacji najlepszych sieci do oceny
szczelności lutowanych połączeń
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Ocena sieci neuronowych do predykcji szczelności lutowanych połączeń wykazała,
że

wytypowane,

najlepsze

z

charakteryzują

nich

się

podobnymi

wynikami.

Najskuteczniejszą siecią okazała się struktura MLP 52-14-1 (jednokierunkowa sieć
wielowarstwowa o 52 neuronach wejściowych, 14 – ukrytych i 1 - wyjściowym), w której
neurony ukryte aktywowano funkcją wykładniczą, a wyjściowe – logistyczną, uzyskując
około 99,8% skuteczności. Na rys. 5.5 przedstawiono zmiany wartości błędów uczenia sieci
od kolejnych jej cykli. Sieć MLP 52-14-1 charakteryzowała się najmniejszą wartością błędu
od 33 cyklu jej uczenia.

Wykres uczenia dla MLP 52-14-1
Sieć odnaleziono w cyklu uczenia 33

0,030
0,028
0,026
0,024
0,022
0,020
0,018
Błąd

0,016
0,014
0,012
0,010
0,008
0,006
0,004
0,002
0,000
-0,002
-0,004
0

10

20

30

40

50

60

Cykl uczenia

Próby:
Uczenie

Rys. 5.5. Zmiany wartości błędu uczenia sieci do predykcji szczelności lutowanych połączeń od liczby
cykli uczenia

W tabeli 5.5 zestawiono rzeczywiste i przewidywane wartości nieszczelności
chłodnic cieczy, natomiast na rys. 5.6 graficzną interpretację zestawienia tych wartości. Do
analizy wybrano zbiór danych weryfikacyjnych, zawierających niestosowane wcześniej
przypadki (dane wejściowe i wyjściowe). Uzyskane wyniki potwierdzają skuteczność
działania wytypowanej sieci neuronowej MLP 52-14-1, otrzymano bowiem porównywalne
wartości predykcji nieszczelności w porównaniu z danymi rzeczywistymi.
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Tabela 5.5. Wartości rzeczywiste i przewidywane nieszczelności lutowanych połączeń

Nieszczelność
wartość rzeczywista,
cm3/min
-0,96
-0,75
-0,38
-0,35
-0,26
-0,20
-0,10
-0,06
0,00
0,05
0,06
0,08
0,27
0,39
0,40

Przypadek
5
9
19
23
27
33
36
38
47
53
54
57
72
82
84

Nieszczelność
wartość przewidywana,
cm3/min
-1,00
-0,70
-0,41
-0,35
-0,27
-0,17
-0,14
-0,06
0,03
0,06
0,07
0,08
0,30
0,37
0,45

szczelność (zmienna zależna) a szczelność (wyjście)
1,2

nieszczelność
– wartość przewidywana
szczelność (wyjście)

1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
-1,0
-1,2
-1,4
-1,6
-1,6

-1,4

-1,2

-1,0

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

szczelność
(zmienna zależna)
nieszczelność
– wartość
rzeczywista

Rys. 5.6. Porównanie wartości rzeczywistych i przewidywanych nieszczelności chłodnic cieczy
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Na rys. 5.7 przedstawiono strukturę sieci do predykcji ciągłości lutowanych połączeń
w samochodowych chłodnicach cieczy.
wejścia
długość rury zwijanej
wysokość rury zwijanej
szerokość rury zwijanej
grubość ściany rury zwijanej
wysokość otworu (delta) w rurze zwijanej
szerokość otworu (delta)w rurze zwijanej
długość taśmy
wysokość taśmy
kąt fali taśmy
długość otworu płyty sitowej
szerokość otworu płyty sitowej
szerokość obejmy
rozstaw płyt sitowych rdzenia chłodnicy cieczy
temperatura s1
Warstwa
temperatura s2
wejściowa
temperatura s3
temperatura s4
temperatura s5
temperatura n1
temperatura n2
temperatura n3
temperatura l1
temperatura l2
temperatura l3
temperatura l4
temperatura l5
temperatura l6
temperatura l7
temperatura l8
prędkość transportera
prędkość przepływu azotu l1
prędkość przepływu azotu l2
prędkość przepływu azotu l3
prędkość przepływu azotu l4
n = 47
prędkość przepływu azotu l5
prędkość przepływu azotu l6
prędkość przepływu azotu l7
prędkość przepływu azotu ch1
prędkość przepływu azotu ch2
prędkość przepływu azotu ch3
prędkość przepływu azotu ch4
prędkość przepływu azotu ch5
natężenie prądu topnikowania nt1
natężenie prądu topnikowania nt2
natężenie prądu topnikowania nt3
natężenie prądu topnikowania nt4
natężenie prądu topnikowania nt5
napięcie prądu topnikowania nt1
napięcie prądu topnikowania nt2
napięcie prądu topnikowania nt3
napięcie prądu topnikowania nt4
napięcie prądu topnikowania nt5

Sieć neuronowa 47-5-1

Warstwa
ukryta

Warstwa
wyjściowa

wyjście
ciągłość lutowanych
połączeń

n= 5

n= 1

Rys. 5.7. Struktura sieci neuronowej do predykcji ciągłości lutowanych połączeń
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W tabeli 5.6 zestawiono najlepsze sieci neuronowe do predykcji ciągłości
lutowanych połączeń, ze 100 opracowanych ich wariantów, uczonych algorytmem
Broydena-Fletchera-Goldfarba-Shanno. Przypadki wejść/wyjść sieci (n = 100) podzielono
losowo na dane: uczące (nu = 70), testowe (nt = 15) i weryfikacyjne (nw = 15). Zmieniano
liczbę neuronów ukrytych od 8 do 30 oraz funkcje aktywacji neuronów ukrytych
i wyjściowych: liniową, logistyczną, tangens hiperboliczny i wykładniczą. Zestawiono
wartości błędów sumy kwadratów różnic SOS najlepszych sieci do predykcji ciągłości
lutowanych połączeń na etapach: uczenia, testowania i weryfikacji, a także ich procentową
skuteczność (rys. 5.8).
Tabela 5.6. Wartości parametrów najlepszych sieci neuronowych do oceny ciągłości
lutowanych połączeń

Nazwa sieci

Funkcja

Funkcja

Skuteczność

Skuteczność

Skuteczność

Błąd

Błąd

Błąd

aktywacji

aktywacji

(uczenie)

(testowanie)

(weryfikacja)

(uczenie)

(testowanie)

(weryfikacja)

neuronów

neuronów

ukrytych

wyjściowych

99,89%

95,40%

98,35%

0,008279

0,034643

0,102361

Liniowa

Tanh

MLP 52-28-1

99,90%

95,64%

98,48%

0,007620

0,030032

0,107105

Liniowa

Tanh

MLP 52-21-1

99,87%

95,43%

98,53%

0,009290

0,031407

0,090812

Liniowa

Tanh

MLP 52-14-1

99,83%

95,78%

98,48%

0,012924

0,032807

0,083141

Liniowa

Tanh

MLP 52-20-1

99,91%

95,63%

98,39%

0,007420

0,029098

0,116593

Liniowa

Tanh

MLP 52-17-1

99,88%

95,72%

98,58%

0,009483

0,028258

0,099541

Liniowa

Tanh

0,140000

100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

0,120000

Błąd SOS

0,100000

0,080000
0,060000
0,040000
0,020000
0,000000

Błąd (uczenie)

Błąd (testowanie)

Błąd (walidacja)
(weryfikacja)

Skuteczność (uczenie)

Skuteczność (testowanie)

(weryfikacja)
Skuteczność (walidacja)

Skuteczność

MLP 52-16-1

Rys. 5.8. Wartości skuteczności i błędów uczenia, testowania i weryfikacji najlepszych sieci do oceny
ciągłości lutowanych połączeń
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Oceniając wartości błędów SOS

i procentową skuteczność wybranych sieci

neuronowych (rys.5.8), wytypowano najlepszą o strukturze MLP 52-14-1 (jednokierunkowa
sieć wielowarstwowa o 52 neuronach wejściowych, 14 – ukrytych i 1 - wyjściowym),
w której neurony ukryte aktywowano funkcją liniową, a wyjściowe – funkcją tangens
hiperboliczny, uzyskując około 98,5% skuteczności podczas przetwarzania danych
walidacyjnych. Na rys. 5.9 przedstawiono zmiany wartości błędu uczenia sieci MLP od
liczby kolejnych epok.
Wykres uczenia dla MLP 52-14-1
Sieć odnaleziono w cyklu uczenia 33
0,55
0,50
0,45
0,40
0,35

Błąd

0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00
-0,05
0

10

20

30

40

50

60

70

80

Cykl uczenia

Próby:
Uczenie

Rys. 5.9. Zmiany wartości błędu uczenia sieci do predykcji ciągłości lutowanych połączeń od liczby
cykli uczenia

W tabeli 5.7 zestawiono wartości: rzeczywiste i przewidywane ciągłości lutowanych
połączeń, a na rys. 5.10 wykres ich zależności. Do analizy wybrano zbiór danych
weryfikacyjnych, zawierających niestosowane wcześniej dane wejściowe i wyjściowe.
Uzyskane wyniki predykcji potwierdzają skuteczność działania wytypowanej sieci
neuronowej MLP 52-14-1, otrzymując wartości zbliżone do rzeczywistych.
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Tabela 5.7. Wartości rzeczywiste i przewidywane ciągłości lutowanych połączeń

Ciągłość połączeń
wartość rzeczywista, %
92,00
95,00
98,00
98,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

Przypadek
5
9
19
23
27
33
36
38
47
53
54
57
72
82
84

Ciągłość połączeń
wartość przewidywana, %
92,54
94,69
98,37
99,27
99,62
99,75
99,88
99,66
99,95
99,98
99,98
99,98
99,99
100,00
100,00

ciągłość połączenia (zmienna zależna) a ciągłość połączenia (wyjście sieci)
102
101

przewidywana
ciągłość połączeń
– wartość(wyjście
ciągłość połączenia
sieci)

100
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
89
88
88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

połączenia
(zmienna
zależna)
ciągłośćciągłość
połączeń
– wartość
rzeczywista

Rys. 5.10. Porównanie rzeczywistych i przewidywanych wartości ciągłości lutowanych połączeń
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Na rys. 5.11 przedstawiono strukturę sieci do predykcji wytrzymałości lutowanych
połączeń w samochodowych chłodnicach cieczy na rozrywanie.
Wejścia
długość rury zwijanej
wysokość rury zwijanej
szerokość rury zwijanej
grubość ściany rury zwijanej
wysokość otworu (delta) w rurze zwijanej
szerokość otworu (delta)w rurze zwijanej
długość taśmy
wysokość taśmy
kąt fali taśmy
długość otworu płyty sitowej
szerokość otworu płyty sitowej
szerokość obejmy
rozstaw płyt sitowych rdzenia chłodnicy cieczy
temperatura s1
Warstwa
temperatura s2
wejściowa
temperatura s3
temperatura s4
temperatura s5
temperatura n1
temperatura n2
temperatura n3
temperatura l1
temperatura l2
temperatura l3
temperatura l4
temperatura l5
temperatura l6
temperatura l7
temperatura l8
prędkość transportera
prędkość przepływu azotu l1
prędkość przepływu azotu l2
prędkość przepływu azotu l3
prędkość przepływu azotu l4
n = 47
prędkość przepływu azotu l5
prędkość przepływu azotu l6
prędkość przepływu azotu l7
prędkość przepływu azotu ch1
prędkość przepływu azotu ch2
prędkość przepływu azotu ch3
prędkość przepływu azotu ch4
prędkość przepływu azotu ch5
natężenie prądu topnikowania nt1
natężenie prądu topnikowania nt2
natężenie prądu topnikowania nt3
natężenie prądu topnikowania nt4
natężenie prądu topnikowania nt5
napięcie prądu topnikowania nt1
napięcie prądu topnikowania nt2
napięcie prądu topnikowania nt3
napięcie prądu topnikowania nt4
napięcie prądu topnikowania nt5

Sieć neuronowa 47-5-1

Warstwa
ukryta

Warstwa
wyjściowa

wyjście
wytrzymałość na
rozrywanie lutowanych
połączeń

n= 5

n= 1

Rys. 5.11. Struktura sieci neuronowej do predykcji wytrzymałości na rozrywanie lutowanych połączeń
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W tabeli 5.8 podano najlepsze sieci neuronowe do predykcji wytrzymałości
lutowanych połączeń na rozrywanie. W tym celu opracowano 100 wariantów ich struktur,
które uczono algorytmem Broydena-Fletchera-Goldfarba-Shanno. Przypadki (n = 100)
podzielono losowo na dane: uczące (nu = 70), testowe (nt = 15) i weryfikacyjne (nw = 15).
Zmieniano liczbę neuronów ukrytych od 8 do 30 oraz funkcje aktywacji neuronów, stosując
jej matematyczne postacie: liniową, logistyczną, tangens hiperboliczny i wykładniczą.
Przedstawiono graficznie wartości błędów SOS (sumy kwadratów różnic) najlepszych sieci
do predykcji wytrzymałości na rozrywanie lutowanych połączeń na etapach: uczenia,
testowania i weryfikacji oraz ich procentową skuteczność (rys. 5.12).
Tabela 5.8. Wartości parametrów najlepszych sieci neuronowych do oceny wytrzymałości
lutowanych połączeń na rozrywanie

Nazwa sieci

Funkcja

Funkcja

Skuteczność

Skuteczność

Skuteczność

Błąd

Błąd

Błąd

aktywacji

aktywacji

(uczenie)

(testowanie)

(weryfikacja)

(uczenie)

(testowanie)

(weryfikacja)

neuronów

neuronów

ukrytych

wyjściowych

99,98%

99,91%

99,94%

0,000063

0,000165

0,000101

Tanh

Liniowa

MLP 52-25-1

99,98%

99,90%

99,93%

0,000068

0,000179

0,000113

Tanh

Liniowa

MLP 52-13-1

99,98%

99,91%

99,93%

0,000061

0,000163

0,000134

Logistyczna

Liniowa

MLP 52-20-1

99,90%

99,84%

99,94%

0,000289

0,000265

0,000095

Logistyczna

Wykładnicza

MLP 52-20-1

99,98%

99,90%

99,93%

0,000066

0,000181

0,000116

Tanh

Liniowa

MLP 52-19-1

99,98%

99,91%

99,93%

0,000065

0,000166

0,000129

Tanh

Liniowa

0,000350

100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

0,000300

Błąd SOS

0,000250
0,000200
0,000150

0,000100
0,000050
0,000000

Błąd (uczenie)

Błąd (testowanie)

Błąd (walidacja)
(weryfikacja)

Skuteczność (uczenie)

Skuteczność (testowanie)

Skuteczność (walidacja)
(weryfikacja)

Skuteczność

MLP 52-23-1

Rys. 5.12. Wartości skuteczności i błędów uczenia, testowania i weryfikacji najlepszych sieci do oceny
wytrzymałości lutowanych połączeń na rozrywanie
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Oceniając wartości błędów SOS i procentową skuteczność wybranych sieci
neuronowych (rys. 5.12), stwierdzono uzyskanie podobnych wyników dla sieci MLP 52-231, MLP 52-2-1, MLP 52-13-1 oraz MLP 52-19-1. Do dalszej analizy wytypowano strukturę
MLP 52-13-1 (jednokierunkowa sieć wielowarstwowa o 52 neuronach wejściowych,
13 – ukrytych i 1 - wyjściowym), w której neurony ukryte aktywowano funkcją logistyczną,
a wyjściowe – liniową, uzyskując ponad 99,9% skuteczności. Na rys. 5.13 przedstawiono
zmianę zależności wartości błędu uczenia SOS wybranej sieci MLP od liczby kolejnych
epok.

Rys. 5.13. Zmiany wartości błędów uczenia sieci do predykcji wytrzymałości na rozrywanie
w zależności od liczny cykli uczenia

W tabeli 5.9 zestawiono rzeczywiste i przewidywane wartości wytrzymałości na
rozrywanie lutowanych połączeń, a na rys. 5.14 graficzną interpretację ich zależności. Do
analizy wybrano zbiór danych weryfikacyjnych, zawierających niestosowane wcześniej
dane wejściowe i wyjściowe. Wyniki analizy potwierdzają skuteczność predykcji,
realizowanej przez sieć neuronową MLP 52-13-1. Otrzymane wyniki predykcji są zbliżone
do rzeczywistych wartości, podanych w przykładach danych wprowadzanych do sieci.
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Tabela 5.9. Wartości rzeczywiste i przewidywane wytrzymałości lutowanych połączeń na
rozrywanie

Przypadek

wytrzymałość połączeń na rozrywanie – wartość przewidywana

5
9
19
23
27
33
36
38
47
53
54
57
72
82
84

Wytrzymałość na
rozrywanie
wartość rzeczywista,
MPa
0,909
0,930
0,951
0,958
0,965
0,978
0,979
0,980
0,988
0,998
0,998
1,005
1,029
1,047
1,048

Wytrzymałosć na
rozrywanie
wartość przewidywana,
MPa
0,909
0,929
0,949
0,958
0,965
0,975
0,980
0,978
0,989
0,997
0,999
1,005
1,028
1,048
1,052

1,16
1,14
1,12
1,10
1,08
1,06
1,04
1,02
1,00
0,98
0,96
0,94
0,92

0,90
0,88
0,86

0,84 0,86 0,88 0,90 0,92 0,94 0,96 0,98 1,00 1,02 1,04 1,06 1,08 1,10 1,12 1,14 1,16

wytrzymałość połączeń na rozrywanie – wartość rzeczywista

Rys. 5.14. Porównanie rzeczywistych i przewidywanych wartości wytrzymałości na rozrywanie
lutowanych połączeń
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Na rys. 5.15 przedstawiono strukturę sieci do predykcji wytrzymałości lutowanych
połączeń w samochodowych chłodnicach cieczy na pulsacje ciśnienia.
wejścia
długość rury zwijanej
wysokość rury zwijanej
szerokość rury zwijanej
grubość ściany rury zwijanej
wysokość otworu (delta) w rurze zwijanej
szerokość otworu (delta)w rurze zwijanej
długość taśmy
wysokość taśmy
kąt fali taśmy
długość otworu płyty sitowej
szerokość otworu płyty sitowej
szerokość obejmy
rozstaw płyt sitowych rdzenia chłodnicy cieczy
temperatura s1
Warstwa
temperatura s2
wejściowa
temperatura s3
temperatura s4
temperatura s5
temperatura n1
temperatura n2
temperatura n3
temperatura l1
temperatura l2
temperatura l3
temperatura l4
temperatura l5
temperatura l6
temperatura l7
temperatura l8
prędkość transportera
prędkość przepływu azotu l1
prędkość przepływu azotu l2
prędkość przepływu azotu l3
prędkość przepływu azotu l4
n = 47
prędkość przepływu azotu l5
prędkość przepływu azotu l6
prędkość przepływu azotu l7
prędkość przepływu azotu ch1
prędkość przepływu azotu ch2
prędkość przepływu azotu ch3
prędkość przepływu azotu ch4
prędkość przepływu azotu ch5
natężenie prądu topnikowania nt1
natężenie prądu topnikowania nt2
natężenie prądu topnikowania nt3
natężenie prądu topnikowania nt4
natężenie prądu topnikowania nt5
napięcie prądu topnikowania nt1
napięcie prądu topnikowania nt2
napięcie prądu topnikowania nt3
napięcie prądu topnikowania nt4
napięcie prądu topnikowania nt5

Sieć neuronowa 47-5-1

Warstwa
ukryta

Warstwa
wyjściowa

wyjście
wytrzymałość lutowanych
połączeń na pulsacje
ciśnienia

n= 5

n= 1

Rys. 5.15. Struktura sieci neuronowej do predykcji wytrzymałości lutowanych połączeń na pulsacje
ciśnienia
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W tabeli 5.10 podano najlepsze sieci neuronowe do predykcji wytrzymałości
lutowanych połączeń na pulsacje ciśnienia, stosując klasyfikację wyników do 4 przedziałów
określających liczbę cykli badania, po których nastąpi nieszczelność: mniej niż 230000, od
230000 do 250000, od 250000 do 270000 i więcej niż 270000. W tym celu opracowano 100
wariantów struktur sieci, uczonych algorytmem Broydena-Fletchera-Goldfarba-Shanno.
Rozpatrywane przypadki (n = 100) podzielono losowo na dane: uczące (nu = 70), testowe
(nt = 15) i weryfikacyjne (nw = 15). Zmieniano liczbę neuronów ukrytych od 8 do 30 oraz
funkcje aktywacji neuronów. Skuteczność działania opracowanej sieci przedstawiono na
rys. 5.16.
Tabela 5.10. Wartości parametrów najlepszych sieci neuronowych do oceny wytrzymałości
lutowanych połączeń na pulsacje ciśnienia
Skuteczność

Skuteczność

Skuteczność

(uczenie) %

(testowanie) %

MLP 52-16-4

95,71

100,00

93,33

MLP 52-21-4

94,29

100,00

100,00

MLP 52-14-4

95,71

100,00

MLP 52-11-4

97,14

100,00

MLP 52-9-4

97,14

MLP 52-14-4

97,14

Nazwa sieci

Funkcja

Funkcja

aktywacji

aktywacji

neuronów

neuronów

ukrytych

wyjściowych

Tanh

Tanh

Tanh

Softmax

100,00

Logistyczna

Wykładnicza

100,00

Wykładnicza

Tanh

100,00

100,00

Logistyczna

Softmax

100,00

100,00

Logistyczna

Softmax

(weryfikacja)
%

100,00
90,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00

Skuteczność, %

80,00

20,00
10,00
0,00

Błąd (uczenie)

Błąd (testowanie)

Błąd (walidacja)
(weryfikacja)

Skuteczność (uczenie)

Skuteczność (testowanie)

Skuteczność (walidacja)
(weryfikacja)

Rys. 5.16. Porównanie wartości skuteczności sieci do oceny wytrzymałości lutowanych połączeń na
pulsacje ciśnienia
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Na

podstawie

oceny

wartości

skuteczności

wybranych

wariantów

sieci

neuronowych, do dalszej analizy wytypowano strukturę MLP 52-11-4 (jednokierunkowa
sieć wielowarstwowa o 52 neuronach wejściowych, 11 – ukrytych i 4 - wyjściowych),
w której neurony ukryte aktywowano funkcją wykładniczą, a wyjściowe – tangens
hiperboliczny, uzyskując 100% skuteczności predykcji w klasyfikacji do poszczególnych
grup wyników, na podstawie danych weryfikacyjnych. Na rys. 5.17 przedstawiono
porównanie wartości błędu SOS uczenia sieci w zależności od liczby cykli uczenia.

Rys. 5.17. Zależność wartości błędów uczenia sieci do predykcji wytrzymałości lutowanych połączeń
na pulsacje ciśnienia od liczby cykli jej uczenia

W tabeli 5.11 zestawiono rzeczywiste i przewidywane wartości wytrzymałości
lutowanych połączeń na pulsacje ciśnienia z rzeczywistymi wynikami klasyfikacji, a na rys.
5.18 graficzną interpretację ich zależności. Do analizy wybrano zbiór danych
weryfikacyjnych, zawierających niestosowane wcześniej dane wejściowe i wyjściowe.
Wyniki analizy potwierdzają skuteczność działania sieci, realizowanej przez sieć neuronową
MLP 52-11-4, a otrzymane wyniki predykcji są porównywalne z rzeczywistymi.
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Tabela 5.11. Wartości rzeczywiste i przewidywane wytrzymałości lutowanych połączeń na
pulsacje ciśnienia

Przypadek

wytrzymałość połączeń na pulsacje ciśnienia – wartość przewidywana

5
9
19
23
27
33
36
38
47
53
54
57
72
82
84

Wytrzymałość na pulsacje
wartość rzeczywista
mniej niż 230000 cykli
mniej niż 230000 cykli
od 230000 do 250000 cykli
od 230000 do 250000 cykli
od 230000 do 250000 cykli
od 250000 do 270000 cykli
od 250000 do 270000 cykli
od 250000 do 270000 cykli
od 250000 do 270000 cykli
od 250000 do 270000 cykli
od 250000 do 270000 cykli
od 250000 do 270000 cykli
więcej niż 270000 cykli
więcej niż 270000 cykli
więcej niż 270000 cykli

Wytrzymałość na pulsacje
wartość przewidywana
mniej niż 230000 cykli
mniej niż 230000 cykli
od 230000 do 250000 cykli
od 230000 do 250000 cykli
od 230000 do 250000 cykli
od 250000 do 270000 cykli
od 250000 do 270000 cykli
od 250000 do 270000 cykli
od 250000 do 270000 cykli
od 250000 do 270000 cykli
od 250000 do 270000 cykli
od 250000 do 270000 cykli
więcej niż 270000 cykli
więcej niż 270000 cykli
więcej niż 270000 cykli

wytrzymałość połączeń na pulsacje ciśnienia – wartość rzeczywista

Rys. 5.18. Porównanie rzeczywistych i przewidywanych wartości wytrzymałości lutowanych połączeń
na pulsacje ciśnienia
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Na rys. 5.19 przedstawiono strukturę sieci do predykcji wytrzymałości lutowanych
połączeń w samochodowych chłodnicach cieczy na szoki cieplne.
wejścia
długość rury zwijanej
wysokość rury zwijanej
szerokość rury zwijanej
grubość ściany rury zwijanej
wysokość otworu (delta) w rurze zwijanej
szerokość otworu (delta)w rurze zwijanej
długość taśmy
wysokość taśmy
kąt fali taśmy
długość otworu płyty sitowej
szerokość otworu płyty sitowej
szerokość obejmy
rozstaw płyt sitowych rdzenia chłodnicy cieczy
temperatura s1
temperatura s2
Warstwa
wejściowa
temperatura s3
temperatura s4
temperatura s5
temperatura n1
temperatura n2
temperatura n3
temperatura l1
temperatura l2
temperatura l3
temperatura l4
temperatura l5
temperatura l6
temperatura l7
temperatura l8
prędkość transportera
prędkość przepływu azotu l1
prędkość przepływu azotu l2
prędkość przepływu azotu l3
prędkość przepływu azotu l4
n = 47
prędkość przepływu azotu l5
prędkość przepływu azotu l6
prędkość przepływu azotu l7
prędkość przepływu azotu ch1
prędkość przepływu azotu ch2
prędkość przepływu azotu ch3
prędkość przepływu azotu ch4
prędkość przepływu azotu ch5
natężenie prądu topnikowania nt1
natężenie prądu topnikowania nt2
natężenie prądu topnikowania nt3
natężenie prądu topnikowania nt4
natężenie prądu topnikowania nt5
napięcie prądu topnikowania nt1
napięcie prądu topnikowania nt2
napięcie prądu topnikowania nt3
napięcie prądu topnikowania nt4
napięcie prądu topnikowania nt5

Sieć neuronowa 47-5-1

Warstwa
ukryta

Warstwa
wyjściowa

wyjście
wytrzymałość lutowanych
połączeń na szoki cieplne

n= 5

n= 1

Rys. 5.19. Struktura sieci neuronowej do predykcji wytrzymałości lutowanych połączeń na szoki
cieplne
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W tabeli 5.12 podano najlepsze sieci neuronowe do predykcji wytrzymałości
lutowanych połączeń na szoki cieplne, umożliwiające klasyfikację wyników związanych
z liczbą cykli badania, po których nastąpi nieszczelność do 4 przedziałów: mniej niż 2500,
od 2500 do 2600, od 2600 do 2700 i więcej niż 2700. W tym celu opracowano 100 wariantów
struktur sieci, uczonych algorytmem Broydena-Fletchera-Goldfarba-Shanno. Rozpatrywane
przypadki (n = 100) podzielono losowo na dane: uczące (nu = 70), testowe (nt = 15)
i weryfikacyjne (nw = 15). Zmieniano liczbę neuronów ukrytych od 8 do 30 oraz funkcje
aktywacji neuronów. Skuteczność działania opracowanej sieci przedstawiono na rys. 5.20.
Tabela 5.12. Wartości parametrów najlepszych sieci neuronowych do oceny wytrzymałości
lutowanych połączeń na szoki cieplne

Nazwa sieci

Skuteczność

Skuteczność

(uczenie) %

(testowanie) %

Skuteczność
(weryfikacja)
%

Funkcja

Funkcja

aktywacji

aktywacji

neuronów

neuronów

ukrytych

wyjściowych

MLP 52-11-4

80,00

100,00

86,67

Wykładnicza

Softmax

MLP 52-26-4

97,14

100,00

100,00

Logistyczna

Tanh

MLP 52-21-4

95,71

100,00

100,00

Logistyczna

Softmax

MLP 52-10-4

100,00

100,00

100,00

Logistyczna

Liniowa

MLP 52-12-4

97,14

100,00

100,00

Liniowa

Softmax

MLP 52-11-4

97,14

100,00

100,00

Tanh

Softmax

100
90
70
60
50
40

30

Skuteczność, %

80

20
10
0

Błąd (uczenie)

Błąd (testowanie)

Błąd (walidacja)
(weryfikacja)

Skuteczność (uczenie)

Skuteczność (testowanie)

Skuteczność (walidacja)
(weryfikacja)

Rys. 5.20. Porównanie wartości skuteczności sieci do oceny wytrzymałości lutowanych połączeń na
szoki cieplne
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Na

podstawie

oceny wartości

skuteczności

wybranych

wariantów

sieci

neuronowych, do dalszej analizy wytypowano strukturę MLP 52-10-4 (jednokierunkowa
sieć wielowarstwowa o 52 neuronach wejściowych, 10 – ukrytych i 4 - wyjściowych),
w której neurony ukryte aktywowano funkcją logistyczną, a wyjściowe – liniową uzyskując
100% skuteczności predykcji klasyfikacji wyników do poszczególnych grup, na podstawie
danych weryfikacyjnych. Na rys. 5.21 przedstawiono zmiany zależności wartości błędu SOS
uczenia wybranej sieci MLP od liczby cykli jej uczenia.

Rys. 5.21. Wykres błędu uczenia sieci do predykcji wytrzymałości lutowanych połączeń na szoki
cieplne, w kolejnych jej cyklach

W tabeli 5.13 zestawiono rzeczywiste i przewidywane wartości wytrzymałości
lutowanych połączeń na szoki cieplne, a na rys. 5.22 graficzną interpretację ich zależności.
Do analizy wybrano zbiór danych weryfikacyjnych, zawierających niestosowane wcześniej
dane wejściowe i wyjściowe. Wyniki analizy potwierdzają skuteczność działania sieci,
realizowanej przez sieć neuronową MLP 52-10-4, a otrzymane wyniki: rzeczywiste
i przewidywane są porównywalne.
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Tabela 5.13. Wartości rzeczywiste i przewidywane wytrzymałości lutowanych połączeń na
szoki cieplne

Przypadek

wytrzymałość połączeń na szoki cieplne– wartość przewidywana

5
9
19
23
27
33
36
38
47
53
54
57
72
82
84

Wytrzymałość na pulsacje Wytrzymałość na pulsacje
wartość rzeczywista
wartość przewidywana
mniej niż 2500 cykli
mniej niż 2500 cykli
mniej niż 2500 cykli
mniej niż 2500 cykli
od 2500 do 2600 cykli
od 2500 do 2600 cykli
od 2500 do 2600 cykli
od 2500 do 2600 cykli
od 2500 do 2600 cykli
od 2500 do 2600 cykli
od 2500 do 2600 cykli
od 2500 do 2600 cykli
od 2500 do 2600 cykli
od 2500 do 2600 cykli
od 2500 do 2600 cykli
od 2500 do 2600 cykli
od 2600 do 2700 cykli
od 2600 do 2700 cykli
od 2600 do 2700 cykli
od 2600 do 2700 cykli
od 2600 do 2700 cykli
od 2600 do 2700 cykli
od 2600 do 2700 cykli
od 2600 do 2700 cykli
od 2600 do 2700 cykli
od 2600 do 2700 cykli
od 2600 do 2700 cykli
od 2600 do 2700 cykli
od 2600 do 2700 cykli
od 2600 do 2700 cykli

wytrzymałość połączeń na szoki cieplne – wartość rzeczywista

Rys. 5.22. Porównanie wartości rzeczywistych i przewidywanych wytrzymałości lutowanych połączeń
na szoki cieplne
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Na rys. 5.23 przedstawiono strukturę sieci do predykcji odporności korozyjnej
lutowanych połączeń na działanie mgły solnej.
wejścia
długość rury zwijanej
wysokość rury zwijanej
szerokość rury zwijanej
grubość ściany rury zwijanej
wysokość otworu (delta) w rurze zwijanej
szerokość otworu (delta)w rurze zwijanej
długość taśmy
wysokość taśmy
kąt fali taśmy
długość otworu płyty sitowej
szerokość otworu płyty sitowej
szerokość obejmy
rozstaw płyt sitowych rdzenia chłodnicy cieczy
temperatura s1
Warstwa
temperatura s2
wejściowa
temperatura s3
temperatura s4
temperatura s5
temperatura n1
temperatura n2
temperatura n3
temperatura l1
temperatura l2
temperatura l3
temperatura l4
temperatura l5
temperatura l6
temperatura l7
temperatura l8
prędkość transportera
prędkość przepływu azotu l1
prędkość przepływu azotu l2
prędkość przepływu azotu l3
prędkość przepływu azotu l4
n = 47
prędkość przepływu azotu l5
prędkość przepływu azotu l6
prędkość przepływu azotu l7
prędkość przepływu azotu ch1
prędkość przepływu azotu ch2
prędkość przepływu azotu ch3
prędkość przepływu azotu ch4
prędkość przepływu azotu ch5
natężenie prądu topnikowania nt1
natężenie prądu topnikowania nt2
natężenie prądu topnikowania nt3
natężenie prądu topnikowania nt4
natężenie prądu topnikowania nt5
napięcie prądu topnikowania nt1
napięcie prądu topnikowania nt2
napięcie prądu topnikowania nt3
napięcie prądu topnikowania nt4
napięcie prądu topnikowania nt5

Sieć neuronowa 47-5-1

Warstwa
ukryta

Warstwa
wyjściowa

wyjście
odporność lutowanych
połączeń na działanie
mgły solnej

n= 5

n= 1

Rys. 5.23. Struktura sieci neuronowej do predykcji odporności korozyjnej lutowanych połączeń
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W tabeli 5.14 podano najlepsze sieci neuronowe do predykcji odporności korozyjnej
lutowanych połączeń na działanie mgły solnej. W tym celu opracowano 100 wariantów ich
struktur, które uczono algorytmem Broydena-Fletchera-Goldfarba-Shanno. Rozpatrywane
w analizie przypadki (n = 100) podzielono losowo na dane: uczące (nu = 70), testowe
(nt = 15) i weryfikacyjne (nw = 15). Zmieniano liczbę neuronów ukrytych od 8 do 30 oraz
stosując funkcje aktywacji neuronów: liniową, logistyczną, tangens hiperboliczny
i wykładniczą. Przedstawiono graficznie wartości błędów sumy kwadratów różnic dla
najlepszych sieci do predykcji wytrzymałości na rozrywanie lutowanych połączeń na
etapach: uczenia, testowania i weryfikacji oraz ich procentową skuteczność (rys. 5.24).
Tabela 5.14. Wartości parametrów najlepszych sieci neuronowych do oceny odporności
korozyjnej lutowanych połączeń na działanie mgły solnej

Nazwa sieci

Funkcja

Funkcja

Skuteczność

Skuteczność

Skuteczność

Błąd

Błąd

Błąd

aktywacji

aktywacji

(uczenie)

(testowanie)

(weryfikacja)

(uczenie)

(testowanie)

(weryfikacja)

neuronów

neuronów

ukrytych

wyjściowych

MLP 52-20-1

99,12%

98,37%

98,67%

0,038145

0,042184

0,042647

Liniowa

Tanh

MLP 52-24-1

99,55%

99,06%

98,62%

0,019569

0,022842

0,042788

Wykładnicza

Logistyczna

99,01%

98,26%

98,43%

0,042762

0,042342

0,057621

Tanh

Tanh

99,62%

98,99%

98,80%

0,016568

0,024631

0,040160

Logistyczna

Wykładnicza

MLP 52-18-1

99,17%

98,40%

98,46%

0,035942

0,040147

0,051703

Liniowa

Tanh

MLP 52-25-1

99,53%

98,91%

98,55%

0,020826

0,025484

0,043009

Wykładnicza

Wykładnicza

0,070000

100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

0,060000

Błąd SOS

0,050000
0,040000
0,030000

0,020000
0,010000
0,000000

Błąd (uczenie)

Błąd (testowanie)

(weryfikacja)
Błąd (walidacja)

Skuteczność (uczenie)

Skuteczność (testowanie)

Skuteczność (walidacja)
(weryfikacja)

Skuteczność

MLP 52-8-1
MLP 52-15-1

Rys. 5.24. Porównanie wartości skuteczności i błędów uczenia, testowania i weryfikacji najlepszych
sieci do oceny odporności korozyjnej lutowanych połączeń na działanie mgły solnej
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Oceniając wartości błędów SOS i procentową skuteczność wytypowanych sieci
neuronowych (rys. 5.24), stwierdzono uzyskanie najlepszych wyników dla sieci MLP
52-15-1, wybierając ją do dalszej analizy (jednokierunkowa sieć wielowarstwowa
o 52 neuronach wejściowych, 15 – ukrytych i 1 - wyjściowym), w której neurony ukryte
aktywowano funkcją logistyczną, a wyjściowe – wykładniczą, uzyskując około 99 %
skuteczności. Na rys. 5.25 przedstawiono zmiany wartości błędu uczenia wybranej sieci
MLP od liczby cykli uczenia.

Rys. 5.25. Zmiany wartości błędów uczenia sieci do predykcji odporności korozyjnej lutowanych
połączeń na działanie mgły solnej w zależności od liczby cykli uczenia

W tabeli 5.15 zestawiono rzeczywiste i przewidywane wartości predykcji odporności
na korozję lutowanych połączeń, a na rys. 5.26 graficzną interpretację ich zależności. Do
analizy wybrano zbiór danych weryfikacyjnych, zawierających niestosowane wcześniej
dane wejściowe i wyjściowe. Wyniki analizy potwierdzają skuteczność predykcji,
realizowanej przez sieć neuronową MLP 52-15-1. Otrzymane wyniki: rzeczywiste
i przewidywane są porównywalne.
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Tabela 5.15. Wartości rzeczywiste i przewidywane odporności korozyjnej lutowanych
połączeń

Przypadek

Odporność korozyjna
wartość przewidywana,
liczba dni
32
32
34
35
35
35
35
35
35
36
36
36
37
37
38

odporność na korozję– wartość przewidywana

5
9
19
23
27
33
36
38
47
53
54
57
72
82
84

Odporność korozyjna
wartość rzeczywista,
liczba dni
32
33
34
35
35
35
35
35
35
36
36
36
37
37
37

odporność na korozję – wartość rzeczywista

Rys. 5.26. Porównanie wartości rzeczywistych i przewidywanych odporności korozyjnej lutowanych
połączeń
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Wyniki badań opracowanych sztucznych sieci neuronowych świadczą o możliwości
ich stosowania w praktyce przemysłowej. Skuteczność na poziomie 99% pozwala z dużym
prawdopodobieństwem predygować cechy techniczne i funkcjonalne wyrobu, na podstawie
danych wejściowych – cech łączonych części i rdzenia chłodnicy, a także parametrów
lutowania. Szczelność, ciągłość, wytrzymałość na rozrywanie i odporność na korozję
badano za pomocą modeli regresyjnych, wyznaczając ilościowe, zmiennoprzecinkowe
wartości liczbowe. Odporność na szoki cieplne i korozję sprawdzano stosując modele
klasyfikacyjne, pozwalające na jakościowy opis uzyskanych wyników - wskazano
przedziały, w których mieszczą się wyniki badań. Podział na modele regresyjne
i klasyfikacyjne wynikał z postaci danych rejestrowanych w przedsiębiorstwie i wymagań
określonych w dokumentacji technicznej. Na rys. 5.27 przedstawiono zestawienie
skuteczności, uprzednio wymienionych jako najlepszych, sieci neuronowych.

WERYFIKACJA

Rys. 5.27. Skuteczność sieci do predykcji jakości lutowanych połączeń w samochodowych
wymiennikach ciepła

W celu weryfikacji możliwości stosowania opracowanych sieci neuronowych do
oceny lutowanych połączeń w szerokiej gamie samochodowych wymienników ciepła,
przeprowadzono badania sprawdzające ich działanie dla 4 różnych typów wyrobów.
Rdzenie wymienników ciepła, których części łączy się w operacji lutowania, charakteryzują
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się podobnym doborem materiałów i konstrukcją, różniącą się głównie wymiarami
geometrycznymi. Do sieci o strukturach i parametrach wytypowanych na podstawie
wcześniejszych analiz, wprowadzono dane wejściowe i wyjściowe opisując: chłodnice
cieczy, chłodnice powietrza doładowanego, skraplacze i nagrzewnice. Uzyskane
skuteczności predykcji ich jakości wynoszące od 98,48% do 100% pozwalają
z powodzeniem stosować opracowane sieci do oceny produkowanych wymienników ciepła
(zestawienie wyników przedstawiono na rys. 5.28).

WERYFIKACJA

WERYFIKACJA

WERYFIKACJA

WERYFIKACJA

WERYFIKACJA

WERYFIKACJA

Rys. 5.28. Zestawienie skuteczności sieci do predykcji jakości lutowanych połączeń
w samochodowych wymiennikach ciepła: chłodnicy cieczy, chłodnicy powietrza doładowanego,
skraplacza, nagrzewnicy
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5.3. Sprawdzenie procedury oceny lutowanych połączeń w warunkach
przemysłowych
Opracowane modele sieci neuronowych do predykcji jakości lutowanych połączeń,
w tym ich: szczelności, ciągłości, wytrzymałości na rozrywanie i pulsacje ciśnienia, a także
odporności na szoki cieplne i korozję, poddano walidacji w warunkach przemysłowych.
Poza badaniami wstępnymi, pozwalającymi na przygotowanie danych do uczenia,
testowania i weryfikacji sieci, zebrano dane z rzeczywistych, zrealizowanych procesów
kontroli wymienników ciepła.
Wymienione badania lutowanych połączeń wykonano dla 5 samochodowych
chłodnic cieczy lutowanych w piecu radiacyjno-konwekcyjnym w atmosferze azotu.
Wykonano pomiary łączonych części: rur zwijanych, taśm zwiększających powierzchnię
wymiany ciepła, obejm oraz płyt sitowych, a następnie rdzenia wyrobu, uzupełnione
zapisem wartości parametrów lutowania. Wszystkie wymienione cechy sumarycznie
wpływają na funkcjonalność i wymagania techniczne chłodnic cieczy, których wyniki
predykcji przedstawiono w tabeli 5.16. Wartości sprawdzanych cech porównano na
podstawie rzeczywistych wyników badań produkcyjnych, z wartościami przewidywanymi
na wyjściu opracowanego modelu sieci.
Tabela 5.16. Wyniki badań lutowanych połączeń w warunkach przemysłowych i wartości
predykcji jakości lutowanych połączeń
Numer
wyrobu

Nieszczelność,
cm3/min
wartość
rzeczywista

Nieszczelność
cm3/min,
wartość
przewidywana

Ciągłość
połączeń, %
wartość
rzeczywista

Ciągłość
połączeń, %
wartość
przewidywana

1

-1,13

-1,15

100

100

2

-1,09

-1,08

100

100

3

-0,89

-0,87

100

100

4

-0,80

-0,80

100

100

5

-0,77

-0,75

100

100

Zakres
dopuszczalnych
wartości,
cm3/min

±2,00

Zakres
dopuszczalnych
wartości, %

100,00-30,00
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Numer
wyrobu

Wytrzymałość
na pulsacje
ciśnienia, liczba
cykli
wartość
rzeczywista

Wytrzymałość
na pulsacje
ciśnienia, liczba
cykli
wartość
przewidywana

1

od 250000 do
270000

2

Wytrzymałość
na rozrywanie,
MPa
wartość
rzeczywista

Wytrzymałość
na rozrywanie,
MPa
wartość
przewidywana

od 250000 do
270000

0,946

0,943

od 250000 do
270000

od 250000 do
270000

0,947

0,947

3

od 250000 do
270000

od 250000 do
270000

0,954

0,956

4

więcej od
270000

więcej od 270000

0,959

0,958

5

więcej od
270000

więcej od 270000

0,962

0,961

Numer
wyrobu

Odporność na
szoki cieplne,
liczba cykli
wartość
rzeczywista

Odporność na
szoki cieplne,
liczba cykli
wartość
przewidywana

Odporność na
korozję, liczba
dni
wartość
rzeczywista

Odporność na
korozję, liczba
dni
wartość
przewidywana

1

od 2500 do 2600

od 2500 do 2600

33,00

32,94

2

od 2500 do 2600

od 2500 do 2600

34,00

34,02

3

od 2600 do 2700

od 2600 do 2700

34,00

34,03

4

od 2600 do 2700

od 2600 do 2700

34,00

33,94

5

od 2600 do 2700

od 2600 do 2700

35,00

35,01

Zakres
dopuszczalnych
wartości, liczba
cykli

250000±50000

Zakres
dopuszczalnych
wartości, liczba
cykli

2500±700

Zakres
dopuszczalnych
wartości, bar

1,00±0,724

Zakres
dopuszczalnych
wartości, liczba
dni

36±16

Działanie opracowanych modeli sztucznych sieci neuronowych na podstawie danych
z rzeczywistych procesów produkcyjnych wykazało dużą skuteczność predykcji
kontrolowanych cech lutowanych połączeń (np. nieszczelność chłodnicy cieczy,
sprawdzanej w warunkach produkcyjnych wyniosła -1,13 cm3/min, a sieć pozwoliła uzyskać
wynik -1,15 cm3/min). Uwzględniając wymagania sprecyzowane w dokumentacji
technicznej i błędy generowane przez sieci, stwierdzono, że mogą być one z powodzeniem
stosowane w praktyce przemysłowej.
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6. Podsumowanie i wnioski
Poszukiwanie nowych procedur oceny wyrobów wpisuje się w aktualny trend
minimalizowania liczby badań niszczących, w tym kosztów kontroli. Zapotrzebowanie
przemysłu na skuteczne rozwiązania umożliwiające sprawdzanie jakości wyrobów, realizują
metody sztucznej inteligencji, w tym sieci neuronowe. W literaturze krajowej i zagranicznej
nie opisano dotychczas ich zastosowań w praktyce przemysłowej, w tym do kompleksowej
oceny złożonych procesów i wyrobów. Opracowania ograniczają się wyłącznie do
omówienia prostych zadań predykcji, bez weryfikowania ich w przemyśle. Nie uwzględniają
także różnic między wynikami symulacyjnymi, tzn. na podstawie teoretycznych założeń,
a wynikami otrzymywanymi w rzeczywistych warunkach produkcyjnych, uniemożliwiając
tym samym otrzymanie spójnych i wiarygodnych rozwiązań.
Praca dotyczy oceny lutowanych połączeń w chłodnicach cieczy za pomocą
sztucznych sieci neuronowych. W tym celu wykonano kompleksowe badania obejmujące:
1) makro- i mikrograficzną analizę struktury metalograficznej 2) identyfikację składu
chemicznego

oraz

profilu

zmian

stężenia

pierwiastków

metodą

spektroskopii

rentgenowskiej z dyspersją energii EDS, 3) wyznaczenie podstawowych właściwości
mechanicznych, w tym twardości Vickersa, modułu Younga, odkształcenia plastycznego za
pomocą nanoindentacji, 4) określenie odporności na korozję wywołaną cieczą chłodzącą,
metodą potencjodynamicznej polaryzacji elektrochemicznej, a także chlorkami sodu,
z użyciem komory z rozpyloną mgłą solną, 5) sprawdzenie wymiarów i kształtów
geometrycznych za pomocą współrzędnościowej techniki pomiarowej i trójwymiarowego
skanowania optycznego, 6) identyfikację ewentualnych wad metodą rentgenowskiej
tomografii komputerowej, 7) weryfikację szczelności, na podstawie różnicowego pomiaru
zmian ciśnienia między objętościami testowanej i wzorcowej chłodnicy cieczy, 8) ocenę
wytrzymałości na rozrywanie, 9) wytrzymałości na pulsacje ciśnienia, 10) odporności na
działanie szoków cieplnych. Pozwoliły one przedstawić szczegółową charakterystykę
lutowanych połączeń, stanowiącą punkt wyjścia do poprawy skuteczności kontroli
realizowanej w przedsiębiorstwie.
Lutowanie zaawansowanych konstrukcyjnie i materiałowo wymienników ciepła
w piecu radiacyjno-konwekcyjnym i kontrolowanej atmosferze azotu jest technologią
uwarunkowaną licznymi parametrami, z których każdy w znacznym stopniu wpływa na
jakość lutowanych połączeń. Opracowanie zatem procedury ich kontroli wymaga dużej
wiedzy teoretycznej oraz przeprowadzenia licznych badań eksperymentalnych. Należy
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jednoznacznie stwierdzić, że etap gromadzenia danych, a następnie ich oceny był bardzo
czasochłonny i wymagał ścisłej współpracy z pracowanikami firmy.
Badania lutowanych połączeń uzupełniono oceną stabilności procesu ich
wytwarzania, ze szczególnym uwzględnieniem operacji lutowania. Sprawdzono zgodność
empirycznego rozkładu uzyskanych wyników z teoretycznym rozkładem Gaussa testem
zgodności chi-kwadrat, a następnie obliczono wartości wskaźników zdolności jakościowej
Cp oraz Cpk, których wyniki potwierdziły stabilność badanego procesu.
Kompleksowa ocena lutowanych połączeń i ocena stabilności ich wytwarzania
pozwoliły opracować autorskie procedury predykcji następujących cech technicznych
i funkcjonalnych tych połączeń: 1) szczelności, 2) ciągłości, 3) wytrzymałości na drgania
3) wytrzymałości na pulsacje ciśnienia, 4) odporności na działanie szoków cieplnych oraz
5) odporności na korozję powodowaną mgłą solną. Cel ten osiągnięto na podstawie
wprowadzonych danych wejściowych, w tym wartości parametrów lutowania, a także cech
łączonych części i utworzonego z nich rdzenia wyrobu, wykonując liczne modele sieci,
różniące się strukturą i parametrami, w tym: liczbą neuronów ukrytych (8-30), funkcją
aktywacji (liniowa, tangens hiperboliczny, wykładnicza, sigmoidalna), a także algorytmem
uczenia (Levenberga-Marquardta, regularyzacji bayesowskiej, gradientu skalowania
sprzężonego oraz Broydena-Fletchera-Goldfarba-Shanno).
Wykonane analizy, nie tylko symulacyjne, ale także w rzeczywistych warunkach
produkcyjnych, wykazały dużą skuteczność opracowanych modeli sieci, wynoszącą od
98,48% do 100%, potwierdzając tym samym możliwość ich stosowania. Pozwalają one
poprawić jakość tradycyjnego procesu kontroli chłodnic cieczy, także tych o złożonej
konstrukcji, wytwarzanych za pomocą zaawansowanych technologii. Sprawdzono także
możliwość zastosowania opracowanych modeli do oceny zróżnicowanych konstrukcyjnie
typów samochodowych wymienników ciepła, otrzymując porównywalne wartości
predykcji. Świadczy to o uniwersalności zaproponowanych przez Autorkę modeli.
Podsumowując należy stwierdzić, że opracowana procedura kompleksowej
predykcji jakości lutowanych połączeń w samochodowych wymiennikach ciepła stanowi
autorski wkład w rozwój badań nad praktycznym stosowaniem metod sztucznej inteligencji,
w tym sztucznych sieci neuronowych, w budowie i eksploatacji maszyn, a także inżynierii
materiałowej.
Opracowane podstawy teoretyczne, a także wykonane badania symulacyjne,
potwierdzone w warunkach przemysłowych pozwoliły udowodnić tezę pracy, czyli
stwierdzić, że: możliwe jest zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do predykcji jakości
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lutowanych połączeń w samochodowych wymiennikach ciepła, skutkujące ograniczeniem
liczby badań niszczących w procesie produkcji.
Na podstawie zebranego w pracy materiału badawczego sformułowano następujące
wnioski końcowe:
 opracowane modele sztucznych sieci neuronowych pozwalają na predykcję jakości
lutowanych połączeń, w tym ich: szczelności, ciągłości, wytrzymałości na drgania
wytrzymałości na pulsacje ciśnienia, odporności na działanie szoków cieplnych oraz
odporności na korozję powodowaną mgłą solną, ze skutecznością od 98,48% do
100%,
 uzyskano porównywalne wyniki jakości lutowanych połączeń na podstawie badań
symulacyjnych i walidacyjnych w rzeczywistych warunkach przemysłowych;
maksymalne różnice tych wartości wynosiły dla: 1) szczelności 0,02 cm3/min,
2) ciągłości połączeń 0%, 3) wytrzymałości na pulsacje ciśnienia 0%,
4) wytrzymałości na rozrywanie 0,003 MPa, 5) odporności na szoki cieplne 0%,
6) odporności na korozję 0,06 dnia, świadcząc o możliwości stosowania opracowanej
procedury w produkcji,
 w procesach stabilnych statystycznie, gdy pozwalają na to założenia techniczne,
predykcja wartości cech funkcjonalnych lutowanych połączeń pozwoli planować
częstotliwość ich kontroli; wykrycie pewnych odchyleń od wartości nominalnych na
wczesnym etapie produkcji umożliwi, co bardzo ważne, podjąć odpowiednie
działania zapobiegawcze, natomiast stabilność wyników ma istotny wpływ na
zmniejszenie częstotliwości kontroli, a tym samym ograniczenie liczby badań
niszczących,
 opracowane modele sieci neuronowych pozwalają na szybką ocenę lutowanych
połączeń, wymaganą w kontroli produkcji.
Podjęta w pracy tematyka nie wyczerpuje w pełni wszystkich zagadnień oceny
lutowanych połączeń w samochodowych wymiennikach ciepła. Dalsze badania
powinny dotyczyć przede wszystkim:
 opracowania pełniejszej charakterystyki lutowanych połączeń, z zastosowaniem
kolejnych metod badawczych,
 opracowania

kompleksowego

programu

komputerowego

wspomagającego

predykcję jakości lutowanych połączeń oraz współpracującego (kompatybilnego)
z programami obsługującymi urządzenia w przedsiębiorstwie,
146

OCENA LUTOWANYCH POŁĄCZEŃ W SAMOCHODOWYCH WYMIENNIKACH CIEPŁA ZA POMOCĄ
SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH

 zastosowania autorskiej procedury do oceny połączeń rozłącznych i nierozłącznych
w szerokiej gamie wyrobów.
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