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Anotácia:
Spôsob na hermetické spájanie ultratenkej kovovej fólie (1)
s vákuovou prírubou (2) je založený na tom, že medzi vákuovú prírubu (2) a ultratenkú kovovú fóliu (1) je umiestnený na povrch ultratenkej kovovej fólie (1) krycí krúžok
(4) na ochranu pred vznikom povrchových defektov fólie,
pričom vákuová príruba (2) je vyrobená zo štandardnej austenitickej ocele, ultratenká kovová fólia (1) je vyrobená
z kobaltovej zliatiny s hrúbkou rádovo v jednotkách mikrometrov a krycí krúžok (4) má hrúbku, ktorá je podstatne
väčšia ako hrúbka ultratenkej kovovej fólie (1). Vákuová
príruba (2) a ultratenká kovová fólia (1) sú navzájom hermeticky spojené prienikom laserového zväzku (3) nepriamym laserovým zváraním. Lokálna teplota laserového zvárania je vyššia ako teploty tavenia oboch spájaných materiálov a reakčná zóna obidvoch roztavených materiálov a jej
blízke okolie obsahujú inertný plyn na ochranu pred oxidáciou, pričom hrúbka krycieho krúžku (4) nepresahuje hĺbku
prieniku laserového zväzku (3).
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Oblasť techniky
Oblasťou technológie sú spôsoby hermetického spájania ultratenkých kovových fólií s ďalšími materiálmi, menovite s vákuovými prírubami.
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V súčasnosti sú známe nasledujúce spôsoby na hermetické spájanie vákuovej príruby a ultratenkých kovových fólií: spájkovanie, lepenie, prípadne spoje prítlakom pomocou vákuových tesniacich krúžkov a prítlačných svoriek. Ultratenké kovové fólie sú náchylné na výskyt mikrotrhlín a príbuzných defektov, ktoré
môžu znemožniť ich použitie vo forme vákuových membrán na oddelenie prostredí s rozličnými tlakmi. Nevýhody spôsobov, ktoré sú v súčasnosti používané: – použitie epoxidových lepidiel pre podmienky ultravysokého vákua (UHV): vo všeobecnosti, epoxidy, prípadne iné typy lepidiel, nie sú odporúčané pre UHV použitie z dôvodu veľkého množstva uvoľňovaného plynu pri UHV podmienkach, čo je pre UHV nepoužiteľné.
Ďalšou nevýhodou je, že epoxidy sú náchylné na praskanie pri tepelnom zaťažení; – spájkovanie: materiály
sú navzájom spájané „prídavným materiálom – spájkou“, ktorá vyplní stykové plochy prostredníctvom kapilárnych síl. Mäkké spájky sú nevhodné pre UHV podmienky kvôli obsahu prvkov, ako Pb, Sn, Bi, Zn, ktoré
majú vysokú úroveň tlaku nasýtených pár. Rovnako, problém nastáva pri vyhrievaní vákuových aparatúr, kde
sa bežne dosahujú teploty vyššie, ako sú teploty tavenia spájkovacích zliatin. Zvyšky spájkovacích tavív často zostávajú na spojoch a nepriaznivo ovplyvňujú dlhodobú s tabilitu takto vyrobených vákuových dielov.
Spôsoby spájania, ktoré sú založené na prítlačnom princípe pomocou vákuových tesniacich krúžkov , prinášajú veľkú mieru rizika z hľadiska (mechanického) poškodenia fólie a náhodn ého narušenia vákua. Lepenie
vo všeobecnosti poskytuje dostatočnú pevnosť, ale je náchylné na nestabilit y z hľadiska starnutia spojov
v nepriaznivých experimentálnych podmienkach (napr. vysoké/n ízke teploty, vákuum, radiácia...), ktorým sú
bežne vystavované vákuové súčiastky.
Spájkovanie môže byť úspešne použité, ale mnohé spájky a spájkovacie tavidlá obsahujú zložky, ktoré
môžu narúšať vákuum a vákuové experimentálne prostredie. Vo všeobecnosti, v odbornej literatúre je len
veľmi málo zmienok o zváraní ultratenkých kovových fólií vo funkcii vákuovej membrány na oddelenie prostredí s rozličnými tlakmi. Použitie oblúkových zváracích spôsobov je opísané v článku „Setup for Precise
Measurements of beta-decay in Optically Trapped Radioactive Na“ od autorov Sohani a Moslem (Univerzita
Groningen). Článok opisuje spôsob, ktorý využíva spájku, prípadne epoxido vé lepidlo na upevnenie fólie
z materiálu HAVAR na medenú podložku. Výsledný výrobok môže byť použitý ako vákuová membrána , ako
to potvrdzujú autori v článku. V každom prípade, autori článku nepo užili zváranie laserom na spájanie fólie
z materiálu HAVAR na vákuovú prírubu, pretože to nepovažujú za vhodnú metódu. Ako hlavnú príčinu autori uvádzajú v časti článku B.3.2 – Oblúkové zváranie, kde prehlasujú, že neodporúčajú laserové zváranie ako
vhodnú metódu, pretože nedokázali vytvoriť vhodný vákuovo tesný spoj v ich experimentoch.
Podstata technického riešenia
Nevýhody spôsobov, ktoré sú používané v súčasnosti, sú vyriešené predkladaným riešením, ktoré opisuje
spôsob na hermetické spájanie ultratenkej kovovej fólie s vákuovou prírubou, produkt vyrobený týmto spôsobom a jeho použitie. Spôsob je založený na nepriamom laserovom zváraní použitom na spájanie vákuových prírub a ultratenkých kovových fólií, náchylných na výskyt mikrotrhlín a príbuzných defektov. Takéto
chyby výsledných výrobkov môžu znemožniť ich použitie vo forme vákuových membrán na oddelenie prostredí s rozličnými tlakmi.
Novosť spôsobu je založená na nepriamom laserovom zváraní, kde ultratenké kovové fólie sú zvárané
s vákuovou prírubou laserovým zväzkom nepriamo prostredníctvom krycieho krúžku, ktorý je podstatne
hrubší ako ultratenká kovová fólia. Hrúbka krycieho krúžku musí byť dostatočná na poskytnutie potrebnej
tuhosti a súčasne nesmie presiahnuť hĺbku prieniku laserového zväzku.
Vákuová príruba je vyrobená z bežnej austenitickej ocele a ultratenké kovové fólie sú vyrobené z kobaltovej zliatiny s hrúbkou rádovo v jednotkách mikrometrov.
Po použití laserového zvárania na vákuovú prírubu a ultratenkú kovovú fóliu je vytvorený výsledný výrobok, ktorý predstavuje samostatný vákuový komponent. S výsledným výrob kom je jednoduchá manipulácia
a môže byť ľahko odmontovaný, prípadne umiestnený späť počas údržby zariadenia alebo inej podobnej operácie. Výsledný výrobok má spoľahlivé a reprodukovateľné spojenie častí, ktoré sú vyrobené z materiálov,
ktoré sa líšia nielen svojimi rozmermi, ale aj zložením.
Hlavná výhoda laserového zvárania spočíva v presnom ovládaní laserového zväzku.
Navyše, laserové zváranie poskytuje ďalšie výhody v porovnaní s inými spôsobmi hermetického spájania
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ultratenkých kovových fólií na vákuovú prírubu: – pevnosť zvaru: laserový zvar je úzky s výhodným pomerom hĺbky proti šírke a vyššou pevnosťou, – tepelne ovplyvnená zóna: tepelne ovplyvnená zóna je obmedzená a vďaka rýchlemu ochladeniu nie je okolitý materiál vyžíhaný, – kovy: pomocou lasera sa dajú úspešne
zvárať uhlíkové ocele, vysokopevné ocele, nehrdzavejúce ocele, titán, hliník, vzácne kovy , ako aj rôzne
kombinácie materiálov, – presnosť použitia: malé rozmery a presná manipulácia so skoncentrovaným laserovým zväzkom umožňuje presné zváranie miniatúrnych výrobkov, – deformácie: výrobky majú minimálne deformácie, – bezkontaktnosť: nedochádza k žiadnemu kontaktu medzi materiálom a zdrojom lasera, – jednostranové zváranie: laserové zváranie dokáže nahradiť bodové odporové zváranie, pričom mu stačí prístup
k zvaru iba z jednej strany, – odpad: laserové zváranie je ľahko riaditeľné a produkuje minimálny odpad.
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Obr. 1 Schéma priameho laserového zvárania ultratenkej kovovej fólie na vákuovú prírubu.
Obr. 2 Schéma nepriameho laserového zvárania ultratenkej kovovej fólie na vákuovú prírubu s použitím
krycieho krúžku.
Obr. 3 Celková schéma príruby (overený model) s hlavnými zváranými časťami.
Obr. 4 Schéma zväčšeného detailu krycieho krúžku.
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Najjednoduchším spôsobom spojenia ultratenkej kovovej fólie s vákuovou prírubou je použitie priameho
zvárania podľa schémy na obr. 1. No v tomto prípade je vysoká pravdepodobnosť, že výsledný výrobok bude
poškodený chybami a prasklinami pozdĺž zvarového spoja. Keďže ultratenká kovová fólia 1 je extrémne tenká, zóna medzi povrchom zvaru a priľahlou fóliou bude obsahovať množstvo náhodných zápalov a iných necelistvostí. Prítomnosť takýchto chýb znemožňuje použitie výrobku na vákuové aplikácie.
Druhý prístup predstavuje obr. 2. Vákuová príruba 2 a ultratenká kovová fólia 1 sú navzájom hermeticky
spojené nepriamym laserovým zváraním prienikom laserového zväzku 3 s použitím krycieho krúžku 4
umiestneného na povrchu ultratenkej kovovej fólie 1 a použitého na ochranu ultratenkej kovovej fólie 1 pred
vznikom povrchových defektov, pričom lokálna teplota laserového zvárania je vyššia ako teploty tavenia spájaných materiálov, a reakčná zóna obidvoch roztavených materiálov a jej blízke okolie je chránené inertným
plynom na ochranu pred oxidáciou.
Vákuová príruba 2 je vyrobená zo štandardnej austenitickej ocele, ultratenká kovová fólia 1 je vyrobená
z kobaltovej zliatiny s hrúbkou rádovo v jednotkách mikrometrov a krycí krúžok 4 má hrúbku, ktorá nepresahuje hĺbku prieniku laserového zväzku 3 a je podstatne väčšia ako hrúbka ultratenkej kovovej fólie 1. Ultratenká kovová fólia 1 je vyrobená z kobaltovej zliatiny s komerčným názvom HA VAR 6, ktorá má hrúbku
4 mikrometre (0,004 mm).
Použitie spôsobu nepriameho zvárania umožňuje spoľahlivé a opakovateľné spájanie rozličných častí,
ktoré sa líšia svojimi rozmermi a zložením. Spôsob bol použitý na prípravu vákuového dielu, ktorý spája
štandardnú vákuovú prírubu 2 a ultratenkú kovovú fóliu 1 vyrobenú z materiálu HAVAR 6 tak, aby slúžila
ako okno deutériového plynového terča na emisiu neutrónov v časticovom urýchľovači. Vákuový komponent
oddeľuje deutérium od vysoko vákuového časticového urých ľovača. Fólia z materiálu HAVAR 6 je tepelne
spracovateľná vysokopevná kobaltová zliatina. Zliatina má výbornú koróznu odolnosť a je nemagnetická.
Medzi aplikácie fólie z materiálu HAVAR 6 možno zaradiť tlakové membrány, pružiny , vymedzovače
v magnetických hlavách, biokompatibilné medicínske implantáty, okienka časticových zväzkov v jadrovej
fyzike. Niektoré aplikácie vyžadujú nerozoberateľné spoje, ktoré môžu byť dosiahnuté napríklad tavným zváraním s inými konštrukčnými prvkami. Zvariteľnosť fólie z materiálu HAVAR 6 je ovplyvnená možnou prítomnosťou krehkých štruktúrnych fáz a z toho vznikajúcich prasklín. V príp ade fólie z materiálu HAVAR 6
s hrúbkou 0,004 mm to predstavuje problém. V tomto prípade je použité nepriame zváranie s použitím krycieho krúžku 4. Laserový zväzok 3 bude prichádzať do kontaktu s fóliou z materiálu HAVAR 6 nepriamo,
prostredníctvom krycieho krúžku 4, čím bude pravdepodobnosť vzniku prasklín a iných defektov na rozhraní
medzi roztaveným materiálom a zvyškom fólie výrazne potlačená. Krycí krúžok 4 použitý pri zváraní by mal
byť vyrobený z materiálu podobného chemického zloženia a podobných vlastností, ako je materiál vákuovej
príruby 2 tak, aby bola zabezpečená ich zvariteľnosť. Rozmery krycieho krúžku 4 majú zodpovedať rozmerom vákuovej príruby 2 a pri jeho návrhu by mali byť zohľadnené kontaktné plochy a ďalšie tvarové špecifikácie: napr. plynulý prechod (zakrivenie) na strane, kde dôjde ku kontaktu s fóliou z materiálu HAVAR 6
na zabránenie koncentrácie napätia po vydutí fólie následkom rozličných tlakov, pozri obr. 4. Krycí krúžok 4
je podstatne hrubší ako fólia z materiálu HAVAR 6. Jeho hrúbka musí zabezpečiť dostatočnú tuhosť a súčasne nesmie presiahnuť hĺbku prieniku lasera. Experimentálne použitý krúžok mal hrúbku 0,8 mm. Vzhľad om
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na to, že zváraná fólia z materiálu HAVAR 6 je extrémne tenká (0,004 mm), musí byť venovaná veľká pozornosť tepelnému príkonu. Lokálna teplota v mieste zvaru musí byť vyššia ako teplota tavenia každéh o
zo zváraných materiálov, ale súčasne musí byť potlačený kumulatívny efekt celkového tepelného príkonu.
Výhoda laserového zvárania je založená na využití pulzného laserového zväzku 3, zvarový šev 5 je vytváraný
sériou jednotlivých pulzov s trvaním jednotlivého pulzu rádovo 10 -3 – 10-2 sekundy a ich energiou rádovo
101 – 102 joulov na jednotlivý pulz. Frekvencia pulzácie je nižšia ako 1 Hz, čím je zabezpečený účinný rozptyl vneseného tepla v zóne interakcie medzi laserom a zváraným materiálom. Ďalšou podmienkou úspešného zvárania je ochrana zóny interakcie pred atmosférickou oxidáciou vhodným inertným plynom, ako je argón, prípadne hélium.
Spôsob bol experimentálne úspešne vyskúšaný na overenom modeli. Okrem toho boli vyrobené a odskúšané vákuové príruby 2 s ultratenkými kovovými fóliami 1, ktoré boli vyrobené aj z iných materiálov: Inconel® 625 s hrúbkou 5 mikrometrov a nehrdzavejúca oceľ AISI 347 s hrúbkou 5 mikrometrov. Opísaný
spôsob môže byť úspešne využitý v širokom rade aplikácií, v ktorých je potrebné nerozoberateľné spojenie
ultratenkej kovovej fólie 1 s hrúbkami rádovo v jednotkách mikrometrov s masívnou (v pomere k hrúbke ultratenkej kovovej fólie) kovovou podložkou. Hlavná výhoda spôsobu spočíva v širokej univerzálnosti rôznych druhov použitých zliatin a rôznorodých rozmerov zváraných súčiastok.
Priemyselná využiteľnosť
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Súčiastky vyrobené spájaním ultratenkých kovových fólií s hrúbkou rádovo v jednotkách mikrometrov
s masívnymi kovovými základňami môžu byť využívané vo výrobe jemných lekárskych nástrojov a implantátov, pri výrobe elektronických komponentov so špeciálnymi magnetickými vlastnosťami, prvkov tlakových
detektorov, terčov v jadrovej fyzike a v ďalších príbuzných oblastiach. Vákuový komponent, ktorý spája
štandardnú vákuovú prírubu s ultratenkou kovovou fóliou z materiálu HAVAR, môže byť využitý aj ako okno deutériového plynového terča na emisiu neutrónov v časticovom urýchľovači.
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1. Spôsob na hermetické spájanie ultratenkej kovovej fólie (1) s vákuovou prírubou (2), v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že medzi vákuovú prírubu (2) a ultratenkú kovovú fóliu (1) sa umiestni na povrch ultratenkej kovovej fólie (1) krycí krúžok (4) na ochranu pred vznikom povrchových defektov fólie, pričom
vákuová príruba (2) je vyrobená zo štandardnej austenitickej ocele, ultratenká kovová fólia (1) je vyrobená
z kobaltovej zliatiny s hrúbkou rádovo v jednotkách mikrometrov a krycí krúžok (4) má hrúbku , ktorá je podstatne väčšia ako hrúbka ultratenkej kovovej fólie (1); a vákuová príruba (2) a ultratenká kovová fólia (1) sa
navzájom hermeticky spoja prienikom laserového zväzku (3) nepriamym laserovým zváraním, lokálna teplota laserového zvárania je vyššia ako teploty tavenia oboch spájaných materiálov a reakčná zóna obidvoch
roztavených materiálov a jej blízke okolie obsahujú inertný plyn na ochranu pred oxidáciou, pričom hrúbka
krycieho krúžku (4) nepresahuje hĺbku prieniku laserového zväzku (3).
2. Spôsob na hermetické spájanie ultratenkej kovovej fólie (1) s vákuovou prírubou (2) podľa nároku 1,
v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že laserový zväzok (3) na nepriame laserové zváranie je pulzný zväzok,
pričom zvarový šev (5) je vytvorený sériou jednotlivých laserových pulzov s charakteristickým časom pulzu
rádovo v trvaní 10-3 – 10-2 sekundy, energie na jednotlivý pulz sa pohybujú v rozsahu rádovo 10 1 – 102 joulov, frekvencia pulzov je menej ako 1 Hz, a ako inertný plyn je použitý argón alebo hélium.
3. Spôsob na hermetické spájanie ultratenkej kovovej fólie (1) s vákuovou prírubou (2) podľa nárokov 1
a 2, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že ultratenká kovová fólia (1) je vyrobená z kobaltovej zliatiny materiálu HAVAR (6) vo forme fólie s hrúbkou 4 mikrometre.
4. Vákuový diel vyrobený spôsobom podľa nárokov 1 – 3, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že masívne kovové telo vákuovej príruby (2) a ultratenká kovová fólia (1) sú navzájom hermeticky spojené.
2 výkresy
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