
 

 

Doktorská disertační práce byla vypracována na Katedře neželezných kovů, rafinace a recyklace 

Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy báňské – Technické Univerzity Ostrava a 

na pracovišti Halla Visteon Autopal s.r.o. v Novém Jičíně. 

 

 

 

 

 

Životnost tepelných výměníků z Al slitin v prostředí 

kondenzátů  spalin výfukových plynů 

Souhrn disertační práce 

 

 

Školitel: prof. Ing. Kursa Miroslav, CSc. 

Studijní obor: Materiálové vědy a inženýrství 

Oponenti: doc. Ing. Jaroslav BYSTRIANSKÝ, CSc. 

Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství, VŠCHT Praha 

 prof. Ing. Ludmila HYSPECKÁ, DrSc. 

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, VŠB-TU Ostrava 

 prof. Ing. Margita LONGAUEROVÁ, CSc.  

Hutnická fakulta, Technická univerzita v Košiciach 

 

 

S disertační prací je možno se seznámit na studijním oddělení Fakulty metalurgie a materiálového 

inženýrství, místnost A 136, VŠB-TU Ostrava, 17.listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba  

http://innet.vsb.cz/profily/cs/KUR30/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Zita Drozdová, 2013 

ISBN 978-80-248-3090-5 



ANOTACE  

Disertační práce s názvem Životnost tepelných výměníků z Al slitin v prostředí kondenzátů 

spalin výfukových plynů se zabývá komplexním rozborem zadaného problému. V úvodu je nastíněna 

problematika přeplňování spalovacích motorů včetně souvislosti s legislativními omezeními, jež vedou 

k vývoji systémů recirkulace spalin. Ty jsou klíčové pro plnění emisních norem definovaných zákonem 

za účelem snížení dopadu provozu automobilů na životní prostředí. Jedním z těchto systémů je i 

vpouštění výfukových plynů do sání přeplňovaného motoru ještě před turbodmychadlem, což vede ke 

zvýšení efektivity přeplňovaného spalovacího motoru, ale přináší i technické problémy, jako je vznik 

vysoce korozního prostředí v komponentech, které předtím nebyly agresivními látkami z výfukových 

plynů vůbec zatíženy. To se týká i chladiče plnícího vzduchu, ve kterém se tyto látky vyskytují ve 

formě agresivních kyselin. Další část disertační práce je proto věnována podrobnému popisu 

samotného tepelného výměníku – chladiče plnícího vzduchu a to i z pohledu jeho výroby, kterou může 

být korozní odolnost chladiče plnícího vzduchu významně ovlivněna. S tím souvisí i samotný výběr 

vhodných materiálů pro danou aplikaci a jejich charakteristické vlastnosti. Dále se práce zaměřuje, po 

principiálním popisu koroze, na samotné studium koroze interní. Bylo nutné definovat zcela nové 

přístupy k ověřování, vyhodnocování a stanovení závěrů z důvodu novosti této problematiky. 

V experimentální části práce je navržena a popsána úvodní testovací metoda vhodná pro základní 

výběr materiálů odolných vůči korozi na vnitřní straně chladičů plnícího vzduchu, které jsou vystaveny 

působení kondenzujících spalin produkovaných motory automobilů a zpětně využívaných v systému 

recirkulace výfukových plynů. Následuje výběr modelových zkušebních médií, návrh testovacích 

procedur a provedení dalších korozních experimentů materiálů vybraných na základě předchozích 

výsledků. Práce pokračuje rozborem výsledků a doporučením dalšího postupu řešení problematiky. 

Následné ověření nejnovějších poznatků v oblasti této problematiky poukazuje na skutečnost 

aktuálnosti řešení daného problému. V závěru jsou shrnuty provedené testy včetně výsledků, které 

budou aplikovány při praktickém použití chladičů plnícího vzduchu.  

ANNOTATION  

This dissertation entitled The Durability of Aluminum Heat Exchangers Exposed to Exhaust 

Gas Condensates provides a comprehensive analysis of the issues encountered by aluminum alloys 

exposed to exhaust gasses containing corrosive constituents.  The introduction addresses the 

challenges encountered in developing modern forced induction (turbocharged and supercharged) 

internal combustion engines required to meet stringent vehicle emission requirements. These 

emission standards have led to the need to introduce exhaust gasses into the air intake to improve 

efficiency of forced induction systems.  These exhaust gasses can form acidic substances that contact 

components, such as charge air coolers, which have not  previously seen this type of corrosive 

environment. A subsequent portion of the dissertation is devoted to a detailed description of 

automotive charge air cooler heat exchangers and their production which can significantly affect the 

corrosion resistance of the aluminum materials used in their fabrication. This dissertation contains a 

principled description of corrosion followed by a focused study of internal corrosion experienced in 

heat exchangers.    



The challenges presented by this this issue require a unique approach when evaluating the corrosion 

resistance of the aluminum materials used to manufacture heat exchangers. The experimental portion 

of this work describes a method suitable for the basic selection of materials resistant to the corrosive 

environment experienced on the inside surface of a charge air cooler due to the presence of 

condensing exhaust gasses introduced during exhaust gas recirculation. The experimental phase of 

this work includes: the selection of a model test media (simulated condensate product), the 

development of a corrosion test procedure, and the generation of aluminum corrosion test 

results. Conclusion based on the interpretation of the corrosion test results as well as 

recommendations for future actions are also presented.   
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1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY 

Významným prvkem určujícím směr rozvoje a tudíž i oblasti výzkumu automobilového 

průmyslu jsou kromě materiálů i nejrůznější legislativní nařízení a normy, které je nutné dodržovat a 

které, mimo jiné, neustále zpřísňují limity pro exhalace automobilů z důvodů snížení dopadu na životní 

prostředí, např. emisní norma Euro 6 [7]. 

Jednou z možností, jak snížit emise ze spalovacích motorů, zejména vznětových, je použití 

chladiče plnícího vzduchu pro dochlazování spalin recirkulovaných z výfukového potrubí zpět do sání 

motoru [1]. Tímto způsobem dojde k maximálnímu využití recirkulovaných spalin, čehož důsledkem je 

právě snížení samotných emisí ve výfukových plynech automobilu [2]. Toto řešení však v sobě ukrývá 

řadu vědecko-technických problémů, které je třeba vyřešit. Jedním ze zásadních je problematika 

extrémního korozního prostředí, které vznikne při průchodu spalin v chladiči plnícího vzduchu. Zde je 

nutné definovat vznikající chemické látky, dále definovat testovací procedury a provést je. Na základě 

výsledků testování určit materiály, které tomuto koroznímu prostředí odolají a bude je možné použít 

v praxi. Pro praktické použití je také nezbytné definovat testovací procedury pro sériové testování, což 

znamená, že na základě výsledků provedených korozních zkoušek budou predikovány podmínky pro 

ověřování materiálů navržených pro stavbu chladičů plnícího vzduchu v korozně agresivním prostředí 

nízkotlakého systému recirkulace spalin [3][4][5][6].  

2 CÍLE A OBSAH DISERTAČNÍ PRÁCE 

Snížení emisí spalovacích motorů je možno dosáhnout mimo jiné pomocí maximálního využití 

recirkulovaných spalin. V této souvislosti bylo nutno vyřešit několik následujících problémů týkajících 

se tzv. interní koroze chladičů plnícího vzduchu, k níž dochází v důsledku kondenzujících spalin na 

vnitřním povrchu. První z cílů této disertační práce bylo zejména definování chemických látek, které 

vznikají při průchodu spalin v chladiči plnícího vzduchu. Dále bylo nutno definovat testovací procedury 

a experimentálně ověřit jejich provedení. Na základě výsledků testů pak byly určeny materiály 

s optimální odolností vůči tomuto silně koroznímu prostředí. Pro praktické použití bylo nutno rovněž 

definovat procedury pro sériové testování interní koroze. Sériovým testováním se rozumí ověřování 

předepsaných vlastností finálních výrobků před i během výroby. Testy se mohou drobně lišit podle 

požadavků zakazníků.  

Pro přehlednost jsou cíle disertační práce uvedeny v následujících bodech: 

 Specifikace chemického složení kondenzátů působících na chladič plnícího vzduchu při 

průchodu spalin. 

 Návrh testovacích procedur a jejich následné provedení. 

 Určení materiálů vyhovujících použití v praxi na základě provedených testů. 

 Definování testovacích procedur pro sériové testování. 
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2.1 SYSTÉMY RECIRKULACE SPALIN 

2.1.1 EGR 

EGR-exhaust gas recirculation, česky recirkulace výfukových plynů, se používá k redukci 

oxidů dusíku (NOx) v zážehových i vznětových motorech. Jedná se o zpětné vedení části spalin do 

sání a dále do spalovacího prostoru. Množství spalin přiváděných zpět do sání reguluje ventil 

recirkulace spalin (EGR ventil), který je umístěn ve spojovacím potrubí. Výfukové plyny se chovají jako 

inertní plyny, nepodílejí se proto na spalování zápalné směsi. Hlavní příčinou tvorby oxidů dusíku je 

snížení maximální teploty ve válcích, k čemuž dochází jednak snížením podílu kyslíku v nasávaném 

vzduchu a jednak tím, že výfukové plyny snadno pohlcují teplo [8]. 

U zážehových motorů se systémem recirkulace spalin činí podíl výfukových plynů 

přemístěných do zápalné směsi maximálně asi 20% (při částečném zatížení), což má za následek 

snížení NOx o asi 20%. Podíl výfukových plynů přiváděných do sání nelze příliš zvyšovat, neboť by to 

u zážehových motorů vedlo k výpadkům zapalování a nárůstu uhlovodíků (HC) a oxidu uhelnatého 

(CO). I tak je nutno zajistit dokonalé promísení výfukových plynů s nasávanou směsí paliva a 

vzduchu. Kromě toho mají výfukové plyny vyšší měrnou tepelnou kapacitu než vzduch a podíl vody ve 

vrácených výfukových plynech snižuje dodatečně teploty spalování [9]. 

Systém EGR tedy snižuje emise. Jeho vývoj a zdokonalování má pozitivní vliv na životní 

prostředí tím, že pomáhá plnit stále přísnější ekologické požadavky na provoz vozidel poháněných 

spalovacími motory. 

2.1.2 VYSOKOTLAKÝ OKRUH EGR 

Ve stávajících systémech recirkulace spalin (EGR) je z chladiče stlačeného vzduchu 

ochlazený vzduch vháněn do motoru a před vstupem do motoru se mísí se vzduchem a spalinami 

z EGR systému, viz Obr. 2.1.1 Nevýhoda tohoto systému spočívá v tom, že je přidáván vzduch o 

vysoké teplotě cca 200°C do cca o 2/3 chladnějšího plnícího vzduchu, vycházejícího z chladiče 

plnícího vzduchu. Zvyšuje tak jeho teplotu a snižuje účinnost spalovacího procesu. V motoru dojde 

ke spálení směsi, část odchází do turbíny a dále do výfuku a část zpět do EGR. Tento systém je 

označován jako vysokotlaký [10]. 

 

Obr. 2.1.1 Schéma nízkotlakého a vysokotlakého okruhu EGR [10]. 
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2.1.3 NÍZKOTLAKÝ OKRUH EGR 

V nízkotlakém systému je EGR umístěn před kompresorem a za filtrem pevných částic, viz  

Obr. 2.1.1. Horký vzduch z EGR je dochlazován v chladiči plnícího vzduchu, kde tak dochází k jeho 

dodatečnému ochlazení a snížení teploty plnícího vzduchu v sání motoru, což zvyšuje efektivnost 

spalovacího procesu. Vzhledem k nutnosti použití filtru pevných částic se tímto prodlužuje i životnost 

EGR, kdy spaliny jsou ve filtru zbaveny pevných částic a nedochází tak k usazování a snižování jeho 

účinnosti či úplného zanesení sazemi [10]. 

Tento systém je v současné době předmětem vývoje a výzkumu jeho vlastností. Dříve se 

vzhledem k  technické náročnosti nepoužíval. Až s nastupujícími přísnými požadavky evropské 

směrnice je nutné vyvinout takové systémy a používat takové komponenty, které jsou schopny splnit 

zadané maximální limity výfukových plynů. Prvotní zkušenosti ukazují, že se to díky tomuto systému 

EGR může podařit. 

2.1.4 SROVNÁNÍ VYSOKOTLAKÉHO A NÍZKOTLAKÉHO SYSTÉMU EGR 

Hlavní výhodou nízkotlakého okruhu EGR vůči vysokotlakému je, že lze docílit nižší spotřeby 

paliva díky lepšímu využití spalin, kdy lze využít většího podílu spalin pro vstup do EGR okruhu. Tím 

je docíleno lepší dynamiky motoru v nízkých otáčkách díky vyššímu průtoku spalin přes 

turbodmychadlo (v okruhu je nezbytné použít filtr pevných částic). 

Základní problematika nízkotlakého systému spočívá v množství kondenzujících agresivních 

kyselin v chladiči plnícího vzduchu (zanášení sazemi řeší filtr pevných částic). Tento problém je 

v současné době řešen použitím jak nízkotlakého tak vysokotlakého EGR okruhu s možností úpravy 

průtoku spalin oběma okruhy. Úkolem je však docílit maximálního průtoku nízkotlakým okruhem, což 

je v současné době předmětem výzkumu, neboť u stávajícího vysokotlakého systému jsou spaliny 

přiváděny až za chladič plnícího vzduchu, tudíž zde k zanášení sazemi vůbec nedochází. 

2.2 CHLADIČ PLNÍCÍHO VZDUCHU 

Chladič plnícího vzduchu (CAC – charge air cooler) je tepelný výměník používaný u tzv. 

přeplňovaných spalovacích motorů. Je umístěn mezi kompresorem či turbodmychadlem a spalovacím 

motorem, viz Obr. 2.2.1 [11].  

 

Obr. 2.2.1 Schéma chlazení motoru [11]. 
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Velikost chladiče plnícího vzduchu záleží na obsahu motoru, chladiče plnícího vzduchu 

menších rozměrů se nejčastěji používají v motorech osobních a nákladních automobilů. Ty největší 

pak v dieselových motorech dopravních lodí (dosahují hmotnosti až přes dvě tuny).   

Účelem použití je snížení teploty plnícího vzduchu zahřátého stlačovacím procesem. 

Ochlazením stlačeného vzduchu před vstupem do válců motoru je dosaženo vyšší účinnosti celého 

procesu přeplňování. Při nižší teplotě má vzduch vyšší hustotu, do válců motoru je nasáto větší 

objemové množství, čímž dochází k účinnějšímu spalování, což v konečném důsledku zvyšuje výkon 

spalovacího motoru. Při ochlazování v chladiči plnícího vzduchu prochází plnící vzduch hliníkovými 

trubkami, do kterých jsou pro zvýšení účinnosti přestupu tepla umisťovány vlnovce vyrobené 

z hliníkových fólií. Pro vyšší účinnost jsou trubky s plnícím vzduchem vzájemně spojeny opět vlnovci, 

které umožňují efektivnější výměnu tepla s okolím a tvoří tak kompaktní tepelný výměník [12][13]. 

2.3 VÝROBA CHLADIČŮ PLNÍCÍHO VZDUCHU 

Tepelné výměníky pro automobily se vyrábějí velkosériově ze sendvičových materiálů. Jako 

sendvičové materiály jsou označovány hliníkové pájecí plechy, které jsou složeny ze základního a 

plátovacího materiálu, kdy je plátovací materiál naválcován za tepla na základní materiál a to buď 

jedno- nebo oboustranně [14][15]. Základní materiál je navržen tak, aby po pájení poskytl finálnímu 

výrobku požadované vlastnosti. Při pájení dochází ke spojení komponentů roztaveným plátovacím 

materiálem neboli pájkou, jejíž teplota tavení je nižší než teplota tavení základního materiálu 

[16][17][18][19]. Plátovacím materiálem jsou slitiny hliníku s obsahem 6-14 hm.% Si označované EN 

AW-4xxx, jejichž teplota tavení se pohybuje mezi 570 až 610°C. Typickým základním materiálem je 

slitina EN AW-3xxx s teplotou tání kolem 650°C. Základní materiál poskytuje strukturní integritu, 

zatímco se nízkotavitelná pájka rozpouští za účelem vytvoření pájeného spoje [20][21][22][23].  

Pájecí proces sestává z následujících kroků: Odmaštění  Nanesení tavidla (Nocolok)  Sušení  

Vstup do pece  Předehřev  Pájení  Chlazení  Výstup z pece  Ochlazení na vzduchu  

Chladiče plnícího vzduchu se vyrábí v různých velikostech a různém provedení podle 

aplikace. Pro všechny aplikace jsou však základní součásti stejné. Jedná se o: 

 Vstupní a výstupní komoru 

 Vložka, která se skládá z vnějších vlnovců, vnitřních vlnovců a trubek (plátů) 

 Bočnice, která je k vložce připájena a používá se k připevnění komory 

 Držáky, kterými se chladič plnícího vzduchu připevní v motorovém prostoru 

 Okrajové pláty 

Ačkoli stejné modely chladičů mohou vypadat stejně, mohou se lišit v kvalitě použitých 

materiálů, pájecím procesu při výrobě a typem sestavy použité vložky. Tyto aspekty hrají významnou 

roli ve výkonu a životnosti. Schéma chladiče plnícího vzduchu je na obrázku, viz Obr. 2.3.1. 
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Obr. 2.3.1 Schéma chladiče plnícího vzduchu, a) vnější pohled, b) průřez [11].  

2.4 HLINÍKOVÉ SLITINY STANDARDNĚ POUŽÍVANÉ PRO STAVBU 

TEPELNÝCH VÝMĚNÍKŮ  

Pro výrobu tepelných výměníků automobilů se používá hliníková slitina s hlavním legujícím 

prvkem manganem. Oproti hliníku o čistotě 99% má sice o něco nižší hodnoty fyzikálních vlastností, a 

také nižší korozní odolnost, ale díky přídavku manganu do 1,5 hm.% vyšší pevnost. Tvářené slitiny 

hliníku s manganem se podle evropské normy EN573-1 označují EN AW-3xxx. Běžně používané jsou 

EN AW-3003, EN AW-3103 nebo EN AW-3017, případně jejich modifikace. Hliníková slitina se tedy 

používá z důvodů dobrého poměru pevnosti a hmotnosti, dobré odolnosti vůči korozi a výborné 

tepelné vodivosti [24][26][31]. Složení slitiny EN AW-3003 je uvedeno níže, viz Tab. 2.4.1. 

Tab. 2.4.1 Chemické složení slitin EN AW-3003, EN AW-3103 a EN AW-3017 [25]. 
 

Slitina Složení (hm.%) 

Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Ostatní 

3003 0.6 0.7 0.05-0.2 1-1.5 - - 0.1  - 0.15 

3103 0.5 0.7 0.1 0.9-1.5 0.3 0.1 0.2  0.15 

3017 0.25 0.25-0.45 0.25-0.4 0.8-1.2 0.1 0.15 0.1 0.05 0.15 

2.5 KOROZE HLINÍKU 

Hliník obecně má výbornou odolnost vůči korozi v přirozeném prostředí, v čerstvé i mořské 

vodě, v mnoha solích a chemikáliích. Tato odolnost je způsobená vznikem pasivního ochranného 

oxidického filmu, který vzniká okamžitou reakcí hliníku s kyslíkem nebo vodou, dochází k tvorbě 

souvislé vrstvy, která brání dalším reakcím hliníku s prostředím.  

2Al + 3/2O2  Al2O3  

2Al + nH2O  Al2O3.nH2O 

Hliník tedy vytváří na povrchu vrstvu oxidu hlinitého Al2O3 o tloušťce několika nanometrů. Při 

dlouhodobé expozici ve vlhkém vzduchu se na hliníku tvoří boehmit AlOOH a následně různé 

hydratované oxidy hliníku a hydroxidy hliníku. Jejich stabilita klesá s klesající hodnotou pH. Jejich 

rozpuštěním vznikají kationty Al
3+

. Hliník má schopnost tvořit korozní produkty obsahující kyslík jako 

jsou zásadité nebo hydratované sírany hliníku, které jsou špatně rozpustné, amorfní a silně ochranné. 

Při poškození se okamžitě obnoví. Pokud jeho znovu-vytvoření není možné, dochází ke vzniku 

a) Vnější pohled b) Průřez 
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koroze. Rychlost atmosférické koroze je ovlivněná obsahem chloridových iontů, které zapříčiňují 

lokální napadení [27][28][29][30][48]. 

2.5.1 VLIV CHEMICKÉHO SLOŽENÍ 

Nejvyšší korozní odolnost má vysokočistý hliník. Příměsi snižují jeho korozní odolnost, protože 

až na výjimky jsou vůči hliníku katodou. Výjimkou je například mangan, jehož příznivé působení na 

korozní odolnost je způsobená vznikem intermetalidu (MnFe)Al6, kdy navázáním železa dochází 

k vyloučení jeho negativního vlivu na korozi. Působení nečistot na korozní odolnost závisí na daném 

elektrolytu a rovněž na formě jejich vyloučení ve slitině, zda jsou přítomny v tuhém roztoku nebo 

vyloučené na hranicích zrn. Účinek intermetalických fází přítomných ve slitinách hliníku je dán jejich 

elektrodovým charakterem vůči hliníku, například intermetalika  FeAl3, CuAl2, MnAl6 aj. jsou v roztoku 

3% soli NaCl katodami, mohou tedy narušit celistvost pasivní vrstvy a tím vytvořit podmínky pro vznik 

bodové koroze. Kdežto intermetalika typu Mg2Si, Al2MgSi aj. jsou anodového charakteru. Pokud se 

vyloučí na hranicích zrn, dojde k jejich rozpuštění [24]. 

 

Obr. 2.5.1 Vliv hlavních legujících prvků na potenciál hliníku [27]. 

Účinek hlavních legujících prvků na korozní potenciál vysoce čistého hliníku je uveden výše, 

viz Obr. 2.5.1. Většina komerčních slitin hliníku však obsahuje více legujících prvků, u kterých platí, že 

s rostoucím obsahem prvků v tuhém roztoku tento potenciál v absolutní hodnotě narůstá. Množství 

prvků rozpuštěných v tuhém roztoku, zvláště pro složení s více legurami, závisí i na výrobě a 

tepelných procesech, které mohou ovlivnit konečný potenciál finální slitiny 

Korozi hliníku a jeho slitin lze podle charakteru působení rozdělit na rovnoměrnou a 

lokalizovanou. Rovnoměrná koroze u hliníku se nejprve projevuje jako důlky s velmi malým 

poloměrem v řádech mikrometrů, pak následuje rovnoměrný a postupný úbytek na celém povrchu 

kovu. Tento typ koroze se u hliníku vyskytuje ve vysoce kyselých nebo zásaditých prostředích, ve 

kterých je rozpustnost oxidického filmu vysoká. Rychlost rozpustnosti oxidického filmu je větší než 
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jeho tvorba, ovšem jejich poměr se může měnit v čase. Rychlost rovnoměrné koroze se dá jednoduše 

určit stanovením úbytku hmotnosti nebo množstvím uvolněného vodíku. 

Ostatní typy korozního napadení, které nejsou distribuovány rovnoměrně na povrchu, lze 

označit za lokalizovanou korozi. Toto korozní napadení je zrádné ve své nepředvídatelnosti [46].  

3 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU KOROZNÍHO TESTOVÁNÍ 

TEPELNÝCH VÝMĚNÍKŮ 

Korozních zkoušek existuje celá řada. Je to dáno jednak množstvím různých materiálů a také 

různorodostí prostředí, ve kterých se dané materiály používají. Aby zkoušky poskytovaly srovnatelné 

výsledky, musí se provádět ve stanovených podmínkách, které jsou definovány normami. 

Nejpřesnějších výsledků o korozním chování materiálů blížících se reálným podmínkám lze dosáhnout 

dlouhodobými zkouškami, které co nejvíce napodobují provozní podmínky. Ovšem z důvodu úspory 

finančních prostředků i času se často přistupuje k laboratorně modelovým nebo urychleným testům, 

které simulují provozní podmínky působící na materiál ovšem v mnohem kratších časech, než je 

reálná doba provozu.[33]. 

Expoziční korozní testy se mohou provádět na vzorcích nebo přímo na výrobcích respektive 

jejich komponentech v různých podmínkách: v atmosféře kondenzující vlhkosti bez nebo se 

znečištěním (SO2), v rozprašované solné mlze různého složení, ponorové zkoušky v roztocích při 

trvalém nebo střídavém ponoru, v plynném prostředí atd. Jednotlivé normy pak přesně definují 

všeobecné zásady, tedy použití pro určité aplikace, popis testovacího zařízení, dále požadavky na 

testované vzorky, specifikace korozního prostředí, korozní prostředí (roztoky), postup zkoušky a 

záznam údajů samotné zkoušky a konečně i způsob vyhodnocení [32][33][34].  

K ověření vhodného výběru hliníkových slitin pro chladiče stlačeného vzduchu jsou používány 

korozní testy, které simulují provozní podmínky vozidla. Tyto korozní testy jsou zaměřeny na externí 

korozi, tzn. korozní napadení vnějšího povrchu výměníku. 

Chladič plnícího vzduchu v nízkotlakém systému EGR je však enormně zatížen i korozním 

prostředím, které vzniká uvnitř v důsledku vstupu chemických látek ze spalovacího procesu a 

způsobuje tzv.„interní korozi“, to znamená korozní napadení vnitřního povrchu plátů, vlnovců a 

pájených spojů mezi nimi. Chování chladiče plnícího vzduchu zatíženého těmito podmínkami není 

doposud přesně popsáno. Na základě výsledků realizovaných zkoušek budou predikovány podmínky 

pro testování materiálů používaných pro stavbu chladičů plnícího vzduchu v korozně agresivním 

prostředí nízkotlakého systému recirkulace spalin [38][39].  

4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

4.1 CHEMICKÉ SLOŽENÍ KONDENZÁTŮ SPALIN 

S vývojem aplikace nízkotlaké recirkulace spalin roste význam specifikace složení 

kondenzujících par výfukových spalin. Aby bylo možné začít se studiem koroze v této aplikaci, bylo 

nutné zjistit chemické složení spalin a elektrolytů vznikajících jejich kondenzací při ochlazování. 
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Složení spalin a kondenzátů závisí nejen na typu paliva a typu motoru, ale rovněž i na fázi motoru a 

provozním režimu (částečné zatížení, vysoký výkon při plném zatížení) [35].  Všechny navržené 

varianty chemického složení jsou uvedeny v tabulce, viz Tab. 4.1.1. 

Tab. 4.1.1 Kondenzáty navržené dodavateli automobilů. 

Č. kondenzátu 1 2 3 4      

Původce B A E F(2010) F(2012) A2 C D A1 

pH 
 

2,5 4,5 2 3 2,5 3,1 2,5 2,5 2,7 

HNO3 [mg/l] 100 15,7 37 130 52 8 200 80,9 60 

NO2 [mg/l] 
 

29,1 21 
 

    - 

H2SO4 [mg/l] 320 77,3 4 1340 320 70 400 26,3 56 

HCOOH [mg/l] 3000 - - 99 3167 20 500 - 70 

C2H5COOH [mg/l] 600 - - - 474 - - - - 

CH3COOH [mg/l] 700 - - 897 590 40 500 - 65 

HCl [mg/l] 50 73,3 1 21 - 2 20 22,6 50 

HF [mg/l] - - - - - 50 - 69 - 

CH2O [mg/l] 
 

- - 171     - 

C3H6O3 [mg/l] - - - - - - 500 - - 

NH4
+
 [mg/l] - 7,9 - - - 40 - - - 

NaNO2 [mg/l] - - - 207 - - - - - 

Na2SO3 [mg/l] - - - 139 - - - - - 

Množství 
pevné síry 

[ppm] - - - - - - - - 15 
 

Měření výfukových spalin se víceméně shodovalo v přítomnosti následujících látek: oxidy 

dusíku, sírany a kyseliny chlorovodíková, mravenčí a octová, což jsou hlavní složky navržených 

kondenzátů. Jak se i dále testováním ověřilo, přítomnost chloridů a síranů spolu s nízkými hodnotami  

pH má na korozi hliníkových slitin největší vliv. 

5 VÝBĚR MATERIÁLŮ PRO LP EGR APLIKACI 

Z důvodu obsahu agresivních složek ve výfukových spalinách bylo nutno nalézt materiály 

s vyšší korozní odolností oproti běžným slitinám používaným k výrobě chladičů stlačeného vzduchu.  

5.1 POVLAKOVANÉ MATERIÁLY 

Z pozitivních zkušeností povlakovaných výměníků v oblasti externí koroze se vycházelo i pro 

testování odolnosti vůči interní korozi. V nabídce byly povlaky dva – první z nich byl dvouvrstvý epoxy-

fenolový povlak tzv. EPE, o tloušťce 10 µm a s maximální korozní odolností při teplotách do 250°C, 

barva zlatá. Jeho výhoda spočívá v dobré chemické odolnosti a adhezních vlastnostech, ovšem 

nevýhodou je částečné snížení tepelné vodivosti. Tento povlak se používá celosvětově v leteckém a 

v Japonsku i v automobilovém průmyslu. Druhý povlak byl na siloxanové bázi, tzv. SPPC (Siloxane 

based polymer pre-ceramic coating), s tloušťkou do 20 µm, s odolností do 300°C, barva černá. 
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5.2 SLITINY LLA 

Long Life Alloys (dále jen LLA) jsou slitiny hliníku, které se vyznačují vysokou pevností po 

pájení a výbornou odolností vůči korozi. LLA vykazují lepší korozní odolnost díky difúzi křemíku 

z plátování do základního materiálu, kdy v difúzní zóně precipitují malé částice AlMnFeSi podél 

rozhraní plátovacího a základního materiálu v tloušťce 20-50 μm. Tento pás, označovaný jako „brown 

band“, vykazuje nižší korozní odolnost než střed základního materiálu, vytváří tedy pás obětované 

anody k ochraně základního materiálu vůči korozi [40]. Dalším mechanismem způsobujícím zvýšení 

korozní odolnosti je tvorba oblasti ochuzené o měď na povrchu pájeného materiálu. Relativně vysoký 

přídavek mědi v základním materiálu vytváří silnou o měď ochuzenou vrstvu na povrchu pájeného 

materiálu vlivem difúze mědi ze základního materiálu s vysokým obsahem mědi do rozpuštěného 

plátovacího materiálu s nízkým obsahem mědi. Tato ochuzená vrstva je proti základnímu materiálu 

méně ušlechtilá (anodická) [V1][41][42]. 

5.3 MULTICLAD MATERIÁLY 

Vícevrstvé materiály jsou, jak už název napovídá, materiály složené z více materiálů, a to 

proto, aby bylo dosaženo větší odolnosti vůči korozi. Mechanismus ochrany základního materiálu 

spočívá buď v obětování „navíc“ vložené mezi-vrstvy s nižším korozním potenciálem oproti 

základnímu materiálu (to tedy znamená, že koroze bude přednostně probíhat v této vrstvě a její 

průběh bude laterální) nebo v ochraně základního materiálu materiálem ušlechtilejším tak, aby se 

koroze k základnímu materiálu nedostala. Složení a výroba vícevrstvého materiálu jsou definovány 

v patentu [36][43][44][45].  

6 TESTOVACÍ PROCEDURY 

Testovací procedury slouží k ověření reálné životnosti jednotlivých komponentů během 

provozu automobilu. Úkolem v prvotní fázi bylo stanovit takový přístup k testování, který by 

neznamenal větší finanční zátěž a zároveň by dostatečně rychle podal úvodní, relevantní výsledky 

ohledně odolnosti materiálů vůči interní korozi, tj. korozi na vnitřním povrchu chladiče ve vznikajících 

kondenzátech spalin.  

Na základě těchto požadavků byl navržen 1. statický korozní test, kdy vzorky byly vyrobeny 

z trubek s připájenými vlnovci, kdy se trubky naplnily modelovým kondenzátem a utěsnily. Podle  

výsledků tohoto testu měly být vybrány materiály pro stavbu chladičů stlačeného vzduchu, které se 

měly ověřit v testu dynamickém.  

Dynamický test byl navržen tak, aby již simuloval jízdní podmínky, tudíž vzorky pro testování 

jsou kompaktní tepelné výměníky. Naopak vzorky pro statický test měly simulovat pouze materiály 

chladičů plnícího vzduchu, které jsou vystavené koroznímu působení vznikajících kondenzátů spalin 

na  vnitřním povrchu. Konkrétně se jedná o vnitřní povrch trubek a vnitřní vlnovce, proto byly vzorky 

postaveny pouze z trubek s napájenými vnitřními vlnovci [37].   
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Statický test II byl obměnou původního statického testu I, vzorky byly rovněž vyrobeny 

z materiálů pro trubky a vlnovce, ovšem s tím rozdílem, že se vlnovce připájely mezi pláty a byly 

jednotlivě ponořeny do zkušebních kondenzátů.  

Posledním statickým testem, označovaným jako statický test III, byl test se střídajícími se 

cykly ponoru a sušení, kdy vzorky stejně jako v předchozím testu byly vyrobeny z plátů a připájených 

vlnovců. Použité kondenzáty v jednotlivých testech vycházely z požadavků zákazníků a našich 

návrhů.  

Kritériem pro vyhodnocení vzorků byly dvě podmínky, a sice že korozní napadení nesmí 

přesáhnout 30% původní tloušťky materiálu, což je obecně daný požadavek získaný na základě 

empirických zkušeností, a mezikrystalový typ koroze, který je pro svůj nepředvídatelný průběh 

nepřípustný. 

V následujících kapitolách není dodržena časová osa testování. Důvodem je lepší přehlednost 

a orientace v textu. Reálně byl nejprve proveden statický test I, následovalo ověření materiálů v 

dynamickém testu I a v dynamickém testu II, pro nevyhovující výsledky druhého dynamického testu 

byla stanovena levnější varianta testování tzv. statický test II a konečně i statický test III.  Provedené 

testy jsou v  textu seřazeny podle metodiky testování následujícím způsobem: 

1. Dynamický test I 4. Statický test II 

2. Dynamický test II 5. Statický test III 

3. Statický test I  

6.1 DYNAMICKÝ TEST I 

Úkolem provedení námi navrženého dynamického testu bylo ověření korozní odolnosti 

materiálů v rámci celého tepelného výměníku, šlo tedy o simulaci provozních podmínek. Cílem testu 

bylo ověřit vhodnost použití navržených materiálů vyhodnocených na základě statického testu I, kdy 

se předpokládalo, že korozní napadení materiálů vystavených testovacímu médiu bude vyhovovat 

definovaným kritériím vyhodnocení. Cílem testu rovněž bylo posouzení metodiky testu pro sériové 

testování.  

Byly testovány 3 vzorky mezichladičů, jeden ze sériové výroby zhotovený z běžných materiálů 

typu EN AW-3003 a EN AW-3017 bez povlaku, další dva ze stejných materiálů ovšem s povlaky 

SPPC a EPE testovaných ve statickém testu I. Povlak EPE je dvouvrstvý epoxy-fenolový, o tloušťce 

10 µm a s maximální korozní odolností při teplotách do 250°C, barva zlatá. Černý povlak tzv. SPPC 

(Siloxane based polymer pre-ceramic coating) je na siloxanové bázi, s tloušťkou do 20 µm, s odolností 

do 300°C, povlak byl nanesen i na vnitřní straně trubek. 

Vzorek bez povlaku byl označen jako nevyhovující, protože korozní napadení větší než 30% 

tloušťky materiálu a mezikrystalová koroze jsou nežádoucí [47]. Naproti tomu povlakované materiály 

odolaly koroznímu napadení, aniž by došlo k porušení exponovaného povrchu trubek. Vlnovce i 

pájené spoje byly napadeny korozí. 

I přes korozi vlnovců a pájených spojů nedošlo k jejich separaci, tudíž funkce chladiče 

stlačeného vzduchu zůstává zachována, i když vlivem koroze vlnovců může být snížena.  
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a)   b)  

Obr. 6.1.1 Mikroskopické snímky vzorků po dynamickém testu, a) trubka s povlakem EPE bez 

napadení, b) mezikrystalová koroze trubky bez povlaku. 

Ovšem s ohledem na vysokou cenu povlakování a technologickou náročnost bylo rozhodnuto 

nalézt cenově dostupnější materiály, které by byly i bez povlaku schopny odolat koroznímu působení 

zkušebních roztoků.  

Testovací procedura simulovala provozní podmínky automobilu, ale pro svou finanční 

náročnost byla určena k ověřování materiálů vývojových projektů a stanovena jako nevhodná 

k sériovému testování. 

6.2 DYNAMICKÝ TEST II 

Provedení dynamického testu II bylo motivováno jednak ověřením nového kondenzátu a 

jednak nalezením takového materiálu, který by vyhověl podmínkám testu jako povlakované materiály, 

ale byl by cenově dostupnější. Byly vybrány slitiny LLA (long life alloys)  s větší odolností vůči korozi. 

Šlo o materiály trubek společností Alcoa 0333 a Sapa 7857 Trillium a materiál vlnovce standardní EN 

AW-3003. Vzhledem k nově nabytým znalostem z dynamického testu I byla upravena i metodika 

samotného testování. Rovněž byl použit jiný kondenzát (č.1 původce B) s nižší hodnotou pH než 

kondenzát č.2 původce A použitý při prvním dynamickém testu [V2].  

Pod vrstvou korozních produktů bylo zjištěno lokální mezikrystalové napadení materiálu 

zasahující do hloubky 50% tloušťky stěny trubky [47]. Vlnovce byly korozí degradovány rovněž jen 

lokálně, ovšem zpravidla přes celou tloušťku materiálu (0,07 mm).  

a)  b)  

Obr. 6.2.1 Mezikrystalová koroze na trubkách obou testovaných materiálů a) FA7857 a b) Alcoa0333. 
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Z metalografického hodnocení je zřejmé, že nízká hodnota pH a přítomnost chloridů ve 

zkušebním roztoku způsobily výrazné korozní napadení trubek i vlnovců [47]. A protože je 

mezikrystalová koroze nepřípustná, byly vzorky vyhodnoceny jako nevyhovující.  

Bylo tedy nutno navrhnout nové materiály trubek s takovými vlastnostmi, aby byly schopny 

odolat agresivnímu prostředí jak modelových kondenzátů tak prostředí nízkotlakého EGR systému. 

Jak již bylo uvedeno výše, jedná se o finančně náročný test, proto bylo rozhodnuto ověřovat materiály 

ve statickém testu tak, aby bylo možno otestovat vyšší počet různých materiálových variant. 

6.3 STATICKÝ TEST I. 

Účelem tohoto testu byla relativně rychlá a cenově dostupná varianta ověření povlakovaných 

materiálů pro následné otestování v dynamickém testu I.  

Vzorky pro tento test byly vyrobeny z trubek a připájených vlnovců. Po naplnění kondenzátu 

byly trubky utěsněny a umístěny do komory s teplotou 85°C po dobu 1500 hodin. Po expozici 

následovalo metalografické vyhodnocení. 

Pro tento test byly použity vzorky povlakovaných trubek s připájenými vnitřními vlnovci. 

Materiály vlnovců byly ze slitiny EN AW-3003 a EN AW-3003 + 1,5% Zn a materiály trubek ze slitiny 

EN AW-3017. 

 Na základě metalografického zkoumání bylo zřejmé, že vzorky s povlakem jednoznačně 

vyhovují požadavkům korozní odolnosti vůči modelovým kondenzátům, proto byly doporučeny pro 

ověření v dynamickém testu I, který simuluje provozní podmínky [47]. 

6.4 STATICKÝ TEST II 

Úkolem tohoto testu bylo ověřit větší množství materiálových kombinací z důvodu již zmíněné 

vysoké ceny dynamického testování a povlakovaných materiálů a z důvodu nevyhovujících výsledků 

materiálů použitých v dynamickém testu II. Neméně důležitým úkolem této zkušební metody bylo 

rovněž porovnání korozního účinku jednotlivých kondenzátů na testované materiály. Cílem testu bylo 

kromě nalezení vhodných materiálů pro stavbu chladičů stlačeného vzduchu i schválení metodiky 

statického testu II v porovnání s dynamickým testem II ve smyslu možnosti ověřování materiálů pro 

sériové testování. 

Byly vybrány 4 modelové roztoky kondenzátů, které simulují produkty kondenzace vznikající 

v chladiči plnícího vzduchu během provozu. Jejich složení je uvedeno v tabulce, viz Tab 6.4.1. 
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 Tab. 6.4.1 Složení testovacích kondenzátů. 

  Č.1 Č.2 Č.3 Č.4 

pH 2.5 4.5 2 3 

Kys.dusičná [mg/l] 80,9 44,8 58 130 

Kys.sírová [mg/l] 26,3 77,3 4 1340 

Kys.mravenčí [mg/l] - - - 99 

Kys.octová [mg/l] - - - 897 

Kys.chlorovodíková [mg/l] 22,6 73,3 1 21 

Kys.fluorovodíková [mg/l] 69 - - - 

Formaldehyd [mg/l]  - - - 171 

NaNO2 [mg/l] - - - 207 

Na2SO3 [mg/l] - - - 139 
 

Vzorky pro zkoušky byly tedy zhotoveny z plátů (z nichž se pro chladiče plnícího vzduchu 

vyrábí trubky) a z vlnovců připájených mezi pláty, viz Obr. 6.4.1 a). Vybráno bylo 6 slitin LLA.  

Materiály vlnovců byly vyrobeny v Al Invest Břidličná, jednalo se o jakosti dle EN AW-3003, a 

z EN AW-3003+1,5% Zn. Složení slitin je uvedeno v tabulce, viz Tab. 6.4.2.  

Tab. 6.4.2 Chemické složení slitin EN AW-3003, PR 3916, FA 7873, FA 7857, Hogal 3527, Hogal 

3542 a Alcoa 0333. 
 

Slitina   Složení (hm.%) Tloušťka 

  Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Zr Ostatní mm 

3003 min - - 0,05 1 - -   - -   0,07 
max 0,6 0,7 0,2 1,5 - - 0,10 - - 0,15 

PR3916 min - - 0,5 1  - -  - 0,05  -    0,35 
max 0,3 0,2 0,8 1,4 0,02 - 0,05 0,1 - 0,15 

FA7873 min - - 0,7 1,6 - - - - 0,05  0,35 
max 0,6 0,7 1 1,8 0,03 - 0,1 0,1 0,2  

FA7857 min - - 0,25 1 - - - 0,08 -  0,5 
max 0,5 0,5 0,5 2 0,03 - 0,1 0,25 -  

Hogal 

3527 

min 0,45 0,34 0,6 0,9  0,05 -    0,4 
max 0,65 0,44 1 1,5 0,1 0,15 - 0,1 0,05 0,15 

Hogal 

3542 

min   0,4 0,9 0,2 - - 0,08   0,3 
max 0,1 0,25 0,6 1,2 0,3 0,05 0,05 0,1 - 0,15 

Alcoa 

0333 

min   0,2 0,8 0,02 - - - -  
0,485 

max 0,25 0,6 0,4 1,3 0,1 - 0,25 - -  

Pro statický test II byly zvoleny následující testovací podmínky: vzorky (pláty s připájenými 

vnitřními vlnovci, viz Obr. 6.4.1) byly ponořeny v kondenzátech a umístěny v testovací komoře o 

teplotě 85°C. 
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a)  b)  

Obr. 6.4.1 a) Vzorek, b) umístění vzorků během statického testu II v testovací komoře. 

  Po 1500 hodinách byly vyjmuty a byla na nich provedena metalografická analýza a 

vyhodnocení (druh koroze a její průběh) [47]. Při vyhodnocení vlnovců byla měřena zbytková tloušťka 

ve třech nejvíce napadených místech, to znamená 48 hodnot tloušťky vlnovců pro jeden vzorek. 

Příklady měření zbytkové tloušťky vlnovce a plátu jsou uvedeny na snímcích, viz Obr. 6.4.2. 

a)  b)  

Obr. 6.4.2 Měření zbytkové tloušťky a) vlnovce a b) plátu. 

Prostřední dva pláty pak byly měřeny ve třech místech s maximální hloubkou napadení, tzn. 

s nejmenší zbytkovou tloušťkou, příp.v místech s mezikrystalovou korozí, viz Obr. 6.4.2. Pokud byl 

úbytek tloušťky větší než 30% původní tloušťky materiálu nebo za přítomnosti mezikrystalové koroze, 

byl materiál klasifikován jako nevyhovující. 

Na základě výsledků zkoumání mikroskopických snímků vzorků testovaných v kondenzátu č.3 

bylo rozhodnuto eliminovat tyto vzorky z dalšího zkoumání a rovněž vynechat tento kondenzát 

z dalšího testování. Toto rozhodnutí bylo učiněno vzhledem k mírnému koroznímu napadení vzorků 

v tomto médiu. Na žádném ze vzorků nebyla shledána mezikrystalová koroze, korozní napadení bylo 

pouze povrchové jak na plátech, tak i vlnovcích. Efekt mírného korozního působení kondenzátu je i 

přes nízkou hodnotu pH dán jeho mnohonásobně nižším obsahem kyselin, zejména chlorovodíkové a 

sírové, oproti ostatním testovacím kondenzátům. 

  Typ korozního napadení ostatních vzorků testovaných v 1. kondenzátu je velice podobný 

způsobu napadení materiálů v 2. kondenzátu, ovšem ve 4. kondenzátu vykazovaly všechny vzorky 

kromě Aleris 3527 a 3542 výrazné mezikrystalové korozní napadení.  
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Vyhodnocení úplného statického testu II ve všech kondenzátech je pro přehlednost uvedeno 

v tabulce, viz Tab. 6.4.3, kdy zelené zvýraznění znamená, že vzorek nebyl narušen korozním 

napadením, případně pouze mírné napadení povrchu, tedy vyhověl testu. Oranžové zvýraznění 

znamená, že materiál plátů odolal koroznímu působení, koroze působila na povrchu rovnoměrně, 

ovšem pájené spoje či vlnovce byly výrazně napadeny, případně úplně zkorodovány. Červené 

zvýraznění pak označuje materiály, které testu nevyhověly, buď byl úbytek tloušťky materiálů plátů 

větší jak 30% anebo pláty byly napadeny mezikrystalovou korozí, která je nepřípustná.  

Tab. 6.4.3 Vyhodnocení testovaných materiálů v jednotlivých kondenzátech. 

 

Materiál Kondenzáty 

 Vzorek Pláty Vlnovce 
BMW 

(1) 
VW (2) 

Mazda 
(3) 

Ford 
(4) 

1 Alcan 3916 3003         

2 Alcan 3916 3003+1.5% Zn         

3 Sapa 7873 3003         

4 Sapa 7873 3003+1.5% Zn         

5 Sapa 7857 3003         

6 Sapa 7857 3003+1.5% Zn         

7 Aleris 3527 3003         

8 Aleris 3527 3003+1.5% Zn       
 

11 Aleris 3542 mod. 3003         

12 Aleris 3542 mod. 3003+1.5% Zn         

13 Alcoa 0333 3003         

14 Alcoa 0333 3003+1.5% Zn         

Legenda: nevyhovující, plát-OK, vlnovec-nevyhovující, vyhovující 

6.4.1 OPAKOVANÝ STATICKÝ TEST II 

Protože na základě výsledků statického testu II nelze jednoznačně určit materiály, které by 

vyhověly (případně si počínaly stejně) ve všech kondenzátech, bylo rozhodnuto opakovat test ještě 

jednou ve 3 prostředích (kondenzáty 1, 2 a 4) s tím, že byly vybrány 4 materiálové kombinace 

s nejlepšími výsledky statického testu II. U každé materiálové kombinace byly použity 3 vzorky, aby 

vyhodnocení testu bylo vypovídající a statisticky vyhodnotitelné. Jednalo se o vzorky s označením:  

 Materiál Alcan 3916 – 3 vzorky 1.a, 1.b, 1.c  

 Materiál Sapa 7873 – 3 vzorky 4.a, 4.b, 4.c  

 Materiál Aleris 3527 – 3 vzorky 8.a, 8.b, 8.c  

 Materiál Aleris 3542 mod. – 3 vzorky 12.a, 12.b, 12.c  

Vlnovce pro vzorky č.1 byly vyrobeny z materiálu 3003 bez přídavku zinku. Vlnovce pro ostatní vzorky 

již zinek obsahovaly. Jak příprava vzorků, tak i průběh testu byly totožné s předchozím testováním. 

Rovněž vyhodnocení se provádělo shodným postupem.  

Vyhodnocení výsledků opakovaného testu v kondenzátu č.1 lze shrnout následovně: 

 U všech vzorků se projevilo mezikrystalové napadení plátů. Podle stanovených podmínek, kdy 

je mezikrystalová koroze nežádoucí, žádný materiál nevyhověl. 

 Nejčastějším typem napadení plátů byla důlková koroze. 
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 Nejčastějším typem napadení vlnovců byla mezikrystalová koroze. 

 Vlnovce u všech vzorků, s výjimkou vzorku 1.b, vykazovaly shodné úbytky materiálu. 

Vyhodnocení výsledků opakovaného testu v kondenzátu č.2 přineslo následující závěry: 

 U vzorků č.1 (Alcan 3916), č.4 (Sapa 7873) a č.8 (Aleris 3527)  se projevilo mezikrystalové 

napadení plátů a protože je mezikrystalová koroze nežádoucí, žádný z těchto materiálů 

nevyhověl. 

 Vzorek č.12 vyrobený z materiálu plátu Aleris 3542 byl napaden důlkovou korozí, která 

nepřesáhla maximální povolený úbytek materiálu 30%, materiál plátu Aleris 3542 tedy jako 

jediný testu vyhověl. Kdežto vlnovec v této materiálové kombinaci byl často úplně 

degradován, což lze vysvětlit anodickým obětováním vlnovce a tedy ochranou plátu. 

 Nejčastějším typem napadení plátů byla důlková koroze. 

 Nejčastějším typem napadení vlnovců byla mezikrystalová koroze. Nejvíce degradován byl 

vlnovec jakosti 3003 s přídavkem zinku v kombinaci s materiálem 3542. 

 Vlnovce u všech vzorků s výjimkou materiálu jakosti 3003 bez zinku vykazovaly značné úbytky 

materiálu, vedoucí často k úplné degradaci. 

 Pájené spoje vzorků č.12.a, 12.b a 12.c byly místy zkorodovány tak, že docházelo k uvolnění 

vlnovců. Toto napadení bylo nalezeno pouze u tohoto typu materiálové kombinace. 

Vyhodnocením výsledků opakovaného testu v kondenzátu č.4 lze shrnout následující závěry: 

 U všech testovaných vzorků se projevilo mezikrystalové napadení plátů a protože je 

mezikrystalová koroze nežádoucí, žádný z těchto materiálů nevyhověl. 

 Nejčastějším typem napadení plátů byla důlková koroze, která u vzorků č.1 a č.12 přesáhla 

30% povolený úbytek materiálu. 

 Nejčastějším typem napadení vlnovců byla mezikrystalová koroze. Nejvíce degradován byl 

vlnovec jakosti 3003 s přídavkem zinku v kombinaci s materiálem Aleris 3527 a Sapa 7873. 

 Vlnovce vyrobené ze slitiny jakosti 3003 bez přídavku zinku u vzorků 1.a, 1.b a 1.c a vlnovce 

jakosti 3003 se zinkem u vzorků 12.a, 12.b a 12.c vykazovaly v testu lepší odolnost vůči korozi 

než vlnovce vzorků 4.a, 4.b a 4.c a 8.a, 8.b a 8.c, i když i u nich byla zaznamenána koroze 

skrz celou tloušťku.  

Výsledkem opakovaného statického testu tedy bylo, že žádný materiál nevyhověl ve všech 

kondenzátech. Všechny materiály podléhaly mezikrystalové korozi, s výjimkou materiálu Aleris 3542 

v kondenzátu č.2. Vzhledem k tomu, že v jiných kondenzátech byl průběh koroze tohoto materiálu 

mezikrystalový, nelze doporučit pro výrobu chladičů plnícího vzduchu ani tento materiál. Materiály 

vlnovců rovněž korodovaly mezikrystalově, často docházelo k jejich úplné degradaci.  
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Obr. 6.4.3 Grafické srovnání zbytkové tloušťky plátů testovaných v jednotlivých kondenzátech: a) 

Alcan 3916, b) Sapa 7873, c) Aleris 3527, d) Aleris 3542. 

Pomocí grafického vyjádření výsledků opakovaného statického testu II, viz Obr. 6.4.43, lze 

vyhodnotit agresivitu kondenzátů na jednotlivé materiály. V každé skupině sloupců pro daný 

kondenzát, definovaný na ose y, jsou vynesena data hodnoty úbytku daného materiálu, vyjádřeno v % 

fialově, ostatní sloupce znázorňují množství složek v kondenzátu, konkrétně HCl zeleně a H2SO4 

červeně a hodnotu pH modře. Pro materiál Alcan 3916 platí, že nejagresivnější působení bylo 

v kondenzátu č.2. Kondenzáty č.1 a 4 způsobovaly podobný úbytek tloušťky. Na materiál Sapa 7873 

nejvíce agresivně působil kondenzát č.4 s největším úbytkem tloušťky, pak kondenzát č.2 a nejméně 

kondenzát č.1. Materiál Aleris 3527 podléhal nejvíce korozi v kondenzátu č.2 a č.4 a materiál Aleris 

3542 měl největší úbytky materiálu v kondenzátu č.4. 

Jako nejvíce agresivní kondenzáty lze určit č.2 a č.4, kdy kondenzát č.2 obsahuje 3x více 

kyseliny chlorovodíkové, ale má vyšší hodnotu pH (4,5) než kondenzát č.4, jehož hodnota pH je rovna 

3, navíc obsahuje přibližně 17x více kyseliny sírové. Srovnáním kondenzátu č.1 a č.4 je možno vyvodit 

závěr, že nejen kyselina chlorovodíková, ale i sírová má vliv na korozi materiálu. Ačkoli má kondenzát 

č.1 hodnotu pH rovnu 2,5 a obsah kyseliny chlorovodíkové přibližně stejný jako kondenzát č.4, její 

korozní účinek na materiály není tak agresivní jako u kondenzátu č.4, jehož obsah kyseliny sírové je 

ca 50x větší, což potvrzuje teoretické poznatky o účinku kyseliny sírové na korozi hliníkových slitin. 

Ovšem není známo, že by tato úloha byla v automobilové praxi řešena v souvislosti s chlazením 

stlačeného vzduchu v sání motoru. 



 

- 18 - 

 

6.5 STATICKÝ TEST III 

Na základě výsledků statického testu II bylo navrženo otestovat nové, v aplikaci tepelných 

výměníků zatím nepoužívané, vícevrstvé materiály – tzv.multiclad. Test byl proveden podle 

následujících podmínek s novým kondenzátem, ten má sice nižší hodnotu pH, ale oproti původnímu 

byly sníženy obsahy kyseliny dusičné, sírové a octové a zvýšen podíl chlorovodíkové kyseliny. 

Chloridy mají sice na korozi hliníku značný vliv, ale podle dosavadního  zkoušení bylo ověřeno, že i 

hodnoty pH a zejména obsah sirných sloučenin mají značně negativní vliv na odolnost hliníkových 

slitin vůči korozi. Složení obou kondenzátů je uvedeno níže, viz Tab. 6.5.1.  

Tab. 6.5.1 Srovnání složení původního a nového kondenzátu 

    Č.4 Č.5 

pH   3 2,7 - 2,8 

Kyselina dusičná (HNO3) [mg/l] 130 60 

Kyselina sírová (H2SO4) [mg/l] 1340 56 

Kyselina mravenčí (HCOOH) [mg/l] 99 70 

Kyselina octová (CH3COOH) [mg/l] 897 65 

Kyselina chlorovodíková (HCl) [mg/l] 21 50 

Formaldehyd (CH2O) [mg/l] 171 - 

Dusitan sodný (NaNO2) [mg/l] 207 - 

Siřičitan sodný (Na2SO3) [mg/l] 139 - 

Podíl síry v palivu [ppm]   15 
 

Pro tuto zkoušku byly vzorky vyrobeny ze dvou plátů spojených vlnovcem, viz Obr. 6.5.1. 

 

Obr. 6.5.1 Schéma vzorků pro ponorový test vlevo a umístění vzorků v komoře. 

Test probíhal za následujících podmínek: 

o Celková doba testu – 10 týdnů 

o 8 hodin ponor  

o Teplota v peci 60 ± 5°C  

o 16 hodin sušení 

o Teplota sušení 25 ± 3°C  
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Vzorky byly při ponoření do kondenzátu uzavřeny jednotlivě v nádobách a umístěny v teplotní 

komoře. Složení a pH kondenzátu je uvedeno níže, viz Tab. 6.5.2. 

Tab. 6.5.2 Složení a pH kondenzátu použitého při ponorovém testu. 

pH 
HNO3 

mg/l 
H2SO4 

mg/l 
HCOOH 

mg/l 
CH3COOH 

mg/l 
HCl 

mg/l 
Obsah S  

ppm 

2,7 - 2,8 60 56 70 65 50 15 
 

Vzorky byly vyrobeny z již otestovaných materiálů long life slitin ve statickém testu II konkrétně 

Alcan 3916, Aleris 3527, Aleris 3542, Alcoa 0333, a to proto, aby bylo možno porovnat účinky nejen 

kondenzátu ale i pozměněného průběhu testu Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. Nově byly do této 

zkoušky zařazeny vzorky materiálů typu „multiclad“ Sapa a Aleris. Vlnovce byly zhotoveny ze slitiny 

jakosti 3003, případně s přídavkem zinku. Materiály vzorků a jejich značení je uvedeno níže, viz Tab. 

6.5.3. 

Tab. 6.5.3 Značení a materiály vzorků pro ponorový test. 

Vzorky č. 
Materiálová kombinace Vzorky pro vyhodnocení 

Plát Vlnovec 2 týdny 4 týdny 6 týdnů 8 týdnů 10 týdnů 

1-5 1.1 Alcan 3916 3003+1.5%Zn ○ ○ ○ ○ ○ 

6-10 2.1 Aleris 3542 mod. 3003+1.5%Zn ○ ○ ○ ○ ○ 

11-15 3.1 Alcoa 0333 3003 ○ ○ ○ ○ ○ 

16 4.1 Aleris 3527 3003 - - - - ○ 

17 5.1 Aleris 3527 3003+1.5%Zn - - - - ○ 

18 6.1 Aleris 3527 3003+1.5%Zn SSG - - - - ○ 

19 7.1 Sapa multiclad 3003+1.5%Zn - - - - ○ 

20 8.1 Aleris multiclad 3003+1.5%Zn - - - - ○ 
SSG-sagging strong resistance – odolnost proti průhybu 

Vyhodnocení vzorků bylo opět provedeno metalograficky a to podle tabulky, viz Tab. 6.5.3, 

kdy, jak již bylo uvedeno výše, byly první tři vzorky vyhodnoceny co druhý týden, aby se zjistilo 

působení kondenzátů a reakce materiálu v čase. Průběh koroze po prvních čtyřech týdnech byl mírný 

a rovnoměrný. Po šesti týdnech se na materiálech projevovala mezikrystalová koroze, ale ta ani po 

deseti týdnech nepřesáhla ochrannou vrstvu „brown band“ ve slitinách long life. Po penetraci povrchu 

byl další průběh koroze laterální. Pro ukázku byly ze všech vzorků vybrány jen dva snímky long life 

slitin, a sice  Alcan 3916 a Alcoa 0333, viz Obr. 6.5.2. Na obou snímcích plátů lze vidět ochrannou 

vrstvu jako tmavší hnědé pásy. Koroze probíhala v této anodické vrstvě, čímž docházelo k zabránění 

korozního působení na základní materiál. 
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a)   b)  

Obr. 6.5.2 Snímky plátů napadených MZK po statickém testu III, a) vzorek č.5 a b) vzorek č.15, 

tmavé pásy pod povrchem znázorňují ochrannou vrstvu zvanou brown band. 

Korozní průběh u vlnovců jakosti 3003 s přídavkem zinku byl mezikrystalový, jak lze vidět na 

obrázku, viz Obr. 6.5.3 a). Vlnovce byly sice místy zkorodovány přes celou tloušťku materiálu, ale 

jejich soudržnost zůstala zachována. Koroze u vlnovců vyrobených ze slitiny jakosti 3003 bez zinku 

byla rovnoměrná. Z toho tedy vyplývá, že vlnovce s přídavkem zinku nejsou vhodným materiálem pro 

tuto aplikaci. 

a)   b)   

Obr. 6.5.3 Snímky vlnovců napadených MZK po statickém testu III a) vzorek č.5 a b) vzorek č.16. 

Na následujících snímcích jsou vyobrazeny materiály typu multiclad, jejichž povrch vykazuje 

pouze mírné napadení povrchu, viz Obr. 6.5.4. Tyto materiály však byly spojeny s vlnovci, které ale 

korodovaly stejně jako v kombinaci s long life slitinami, tedy mezikrystalově, viz Obr. 6.5.5. 
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a)  b)  

Obr. 6.5.4 Metalografický výbrus vzorků multiclad po statickém testu III a) vzorek č.19, b) vzorek č.20, 

leptáno Kellerovým roztokem. 

a)  b)  

Obr. 6.5.5 Snímky vlnovců napadených MZK po statickém testu III a) vzorek č.19 a b) vzorek č.20. 

Vyhodnocením výsledků statického testu III lze učinit následující závěry: 

 Testu jednoznačně nevyhověly žádné vzorky, ať už z důvodu koroze plátů nebo vlnovců. 

 Pláty vyrobené z materiálů multiclad po testu vykazovaly jen mírné působení koroze. 

 Koroznímu působení v testu odolaly vlnovce bez přídavku zinku. 

 Vlnovce s přídavkem zinku korodovaly mezikrystalově, místy skrz celou tloušťku materiálu. 

 Korozní působení testovacího kondenzátu se zdá mírnější ve srovnání s působením 

kondenzátů v předchozích testech, což ale může být zapříčiněno i jinou metodikou testování. 

Doporučením pro další ověření je použití multiclad materiálů pro pláty v kombinaci s vlnovcem 

jakosti 3003 bez přídavku zinku. Rovněž stojí za úvahu, zda nepozměnit parametry vyhodnocení ve 

smyslu povolení mezikrystalové koroze do určité hloubky tzv. brown band vrstvy. I když je 

mezikrystalová koroze nepřípustná pro svůj nepředvídatelný průběh (rychlost), po naleptání vzorků 

bylo zřejmé, že všechny vzorky sice korodovaly mezikrystalově, ale právě pouze do oblasti ochranné 

vrstvy tzv. brown band.  

 Co se týče působení jednotlivých testovacích kondenzátů, nelze jednoznačně určit, který 

z nich je nejagresivnější ve svém působení na všechny materiály, protože podle výsledků působily 

kondenzáty na různé materiály různě. Nicméně je možné označit kondenzáty č.2 a 4 jako agresivnější 

než kondenzát č.3 a to jak vlivem obsahu kyseliny chlorovodíkové, tak i sírové. Není ani vhodné 

porovnat kondenzát použitý ve statickém testu III s kondenzáty z předchozích testování kvůli jiným 

testovacím podmínkám. Lze však na základě provedení všech testů zhodnotit, že materiály 
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s povrchovou úpravou – povlakem – jsou schopny odolat kondenzátům bez napadení povrchu. 

Rovněž materiál multiclad vykazoval vysokou odolnost vůči působení kondenzátu. Proto je možné 

materiály s testovanými povlaky a materiály multiclad doporučit pro výrobu chladičů stlačeného 

vzduchu pro aplikaci nízkotlakého systému recirkulace spalin. 

7 ZÁVĚR  

Kondenzace kyselin způsobujících agresivní korozní prostředí v chladiči plnícího vzduchu 

výrazně zkracuje jeho životnost, což je hlavním problémem nízkotlakého systému EGR. V současné 

době řešení tohoto problému spočívá v použití vysokotlakého i nízkotlakého EGR okruhu s možností 

úpravy průtoku spalin oběma okruhy. Dosažení maximálního průtoku nízkotlakým systémem je pak 

hlavním systémovým úkolem. Pro jeho zdárné vyřešení je však nutné nalézt dostatečně odolné 

komponenty, respektive materiály pro tyto komponenty, použité v nízkotlakém systému EGR, které 

budou schopny vydržet extrémní korozní podmínky. Tímto komponentem je i chladič plnícího 

vzduchu. Do této doby byla předmětem studia a testů primárně externí koroze, tato práce má za cíl 

poskytnout širší náhled na oblast koroze „interní“, tedy korozi vnitřního povrchu tepelného výměníku. 

Výzkum korozního působení na vnitřní povrch chladiče plnícího vzduchu byl předmětem této 

disertační práce.  

V prvotní fázi práce byl proveden rozbor dané problematiky, zjištění chemického složení 

kondenzovaných kyselin tzv. modelových kondenzátů, výběr modelových kondenzátů a definování 

úvodního přístupu k testování stanovením statického testu. Na základě výsledků statického testu byly 

vybrány vzorky pro náročnější dynamický test I. s povlakovanými materiály, jež byly vybrány pro jejich 

maximální ochranu vůči korozi. Povlakované materiály v testu jednoznačně uspěly, ale vhledem k 

jejich vysoké ceně a technologické náročnosti výroby není zatím možné jejich rozšíření v praxi. 

Proto se další testování soustředilo na jinou, cenově dostupnější, variantu materiálů odolných 

vůči korozi. Standardně se jako nejodolnější materiály vůči korozi používají long  life slitiny. Jde o 

materiály se zvýšenou korozní odolností oproti běžné slitině jakosti 3003. Korozní odolnost těchto 

slitin zajišťuje precipitace malých částic α-Al(MnFe)Si v difúzní vrstvě podél rozhraní mezi základním 

materiálem a plátováním. Zmíněné částice jsou vůči základnímu materiálu anodické, proto korodují 

přednostně. Koroze tedy probíhá podélně vrstvou precipitátů tzv.brown band. Ovšem tyto materiály 

v dynamickém testu II nevyhověly, neboť charakter korozního napadení byl mezikrystalový, což je 

nežádoucí pro jeho nepředvídatelný průběh. Praktické použití takového materiálu je tedy diskutabilní.  

V době provádění testů však nebyly dostupné jiné korozi odolnější materiály než long life 

slitiny, bylo tedy nezbytné přistoupit k podrobnějšímu testování, které spočívalo jednak v širším výběru 

long life slitin a jednak v ověření korozního účinku kondenzátů o různém složení a rozdílné hodnotě 

pH. To bylo provedeno v rámci statického testu II, který je oproti dynamickému testu finančně 

dostupnější a umožňuje otestovat větší množství vzorků najednou, přičemž při vyhodnocování bylo 

zjištěno, že výsledky jsou vypovídající a srovnatelné s dynamickým testem II. 

Pro statický test II byly vybrány vzorky vyrobené ze šesti různých long life slitiny a dvou 

materiálů jakosti 3003 (jeden s přídavkem 1,5% zinku). Přičemž dva z materiálů plátů již byly 

ověřovány v předchozím testu. Jejich opětovné testování bylo zvoleno z důvodu porovnání agresivity 
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kondenzátů různého chemického složení, definovaného na základě experimentálních dat, a získání 

informací o charakteru korozního napadení.  

Celkem bylo v rámci statického testu II hodnoceno 48 materiálových kombinací a 4 různé 

kondenzáty. Cílem testu bylo krom nalezení vhodné materiálové kombinace také nalezení 

modelového kondenzátu s nejvyšším korozním účinkem. Na základě prvotních výsledků byl vyloučen 

kondenzát č.3 pro své mírné korozní účinky. Působení ostatních modelových kondenzátů na 

zkoušené materiály se projevovalo různě a nebylo možno jednoznačně určit, který  kondenzát je 

nejagresivnější. Vyšší míra agresivity byla zjištěna u kondenzátů č.2 a 4. S výjimkou slitiny 3542 se u 

všech materiálů vyskytoval mezikrystalový průběh koroze alespoň v jednom z kondenzátů. Negativní 

vliv na korozi materiálu měl jednoznačně obsah chloridů v roztoku a obsah kyseliny sírové.  

Ve statickém testu II nebyl tedy zjištěn nejagresivnější modelový kondenzát, tzn., že 

v budoucnu je možno použít pro testování kterýkoli ze tří srovnatelných kondenzátů pro omezení 

složitosti testů. Vyhodnocením statického testu II nevyplynula žádná vhodná materiálová kombinace. 

Vzhledem ke statisticky malému počtu vzorků reprezentujících jednu materiálovou kombinaci a pro 

nejednoznačnost výsledků proběhlo další testování čtyř vybraných kombinací s větším počtem vzorků 

jednoho druhu, aby bylo dosaženo statisticky vypovídajících dat. I v tomto opakovaném statickém 

testu II vykazovaly všechny vzorky napadení mezikrystalovou korozí v různé hloubce v plátech i 

vlnovcích. Nebylo tedy možné doporučit materiály vhodné pro výrobu chladičů stlačeného vzduchu 

v nízkotlakém systému recirkulace spalin. 

Během provádění statického testu II byly na trh uvedeny nové vícevrstvé materiály tzv. 

multiclad, které se vyznačují vyšší odolností proti korozi oproti běžným i long life slitinám díky 

mezivrstvě materiálu, která je naválcovaná mezi jádro a pájecí materiál. Byl proveden nový statický 

test III s pozměněnou metodikou a upraveným modelovým kondenzátem. Spolu s multiclad materiály 

pro pláty byly opětovně testovány již ověřované long  life slitiny, pro porovnání vlivu změny metodiky 

testu a účinku upraveného kondenzátu. Výsledkem testu bylo mírné případně žádné působení na 

povrch multiclad materiálů a opětovné mezikrystalové napadení ochranné vrstvy tzv.brown band u 

long life slitin. Z tohoto pohledu lze multiclad materiál doporučit pro danou aplikaci. Dále zůstává  

otevřená otázka na pozměnění specifikace týkající se hodnocení mezikrystalové koroze u long life 

slitin z hlediska povolení tohoto typu korozního napadení, avšak pouze do určité hloubky, kde dochází 

k formování ochranné vrstvy. 

Vyhodnocením statického testu III bylo tedy stanoveno, že nejen z hlediska korozní odolnosti, 

ale i po finanční stránce, jsou vyhovujícími materiály pro stavbu chladičů stlačeného vzduchu 

v aplikaci nízkotlakého systému EGR vícevrstvé materiály tzv. multiclad. Srovnáním výsledků a cen a 

všech provedených testů byl pro sériové testování schválen statický test III. Hlavním přínosem tohoto 

testu je možnost ověření většího počtu vzorků v porovnání s dynamickým testem, přičemž výsledky 

jsou srovnatelné. Ověření materiálu v dynamickém testu navíc klade větší nároky na testovací 

zařízení. Dynamické testy budou dále používány pouze jako zkušebními metody pro ověřování 

vývojových studií. 

Při verifikaci výsledků konkurenčního testování „interní koroze“ v agresivním prostředí 

simulujícím výfukové spaliny bylo zjištěno, že testování materiálů použitých pro aplikaci v nízkotlakém 
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systému recirkulace spalin provádějí i další společnosti automobilového průmyslu s podobnými 

výsledky, a sice že vyhovujícími materiály pro výrobu chladičů stlačeného vzduchu v aplikaci 

nízkotlakého systému EGR jsou vícevrstvé materiály případně long life slitiny s určitým omezením 

[44][45]. 

7.1 PŘÍNOS PRÁCE 

Přínos dizertační práce lze shrnout do následujících bodů: 

 Provedení úvodního výzkumu v oblasti nové problematiky „interní“ koroze chladičů stlačeného 

vzduchu v aplikaci nízkotlaké recirkulace spalin. 

 Nalezení modelových kondenzátů definovaných na základě experimentálních dat a 

vyhodnocení korozního účinku na standardní materiály používané při výrobě chladičů 

stlačeného vzduchu v systému nízkotlaké recirkulace spalin a dále také na materiály v této 

aplikaci dosud nepoužité. 

 Nalezení vhodné experimentální procedury pro ověření korozního působení modelových 

kondenzátů na materiály používané pro výrobu chladičů stlačeného vzduchu v aplikaci 

nízkotlaké recirkulace spalin včetně definování testovacích procedur pro využití při testování 

v praxi. 

 Nalezení materiálů použitelných pro výrobu chladičů stlačeného vzduchu v aplikaci nízkotlaké 

recirkulace spalin. 

8 SUMMARY 

A significant issue in low-pressure EGR systems is the condensation within the system of 

acids that cause an aggressively corrosive environment within the aluminum charge air cooler (CAC) 

heat exchanger. This corrosive condensation significantly shortens the service life of the CAC.  

Currently, this problem is addressed by the use of a high pressure and low pressure EGR circuit with 

two exhaust flow adjustment circuits. The goal is to achieve the maximum flow in the low-pressure 

system. To manufacture durable systems, it is necessary to find sufficiently corrosion resistant 

materials for the CAC in these low-pressure EGR systems that can withstand the extremely corrosive 

conditions. The main body of work in the literature focuses on the “external” corrosion resistance of 

these heat exchanger materials. This dissertation and accompanying studies aims to focus on the 

emerging issue of "internal" corrosion that is of concern on the inside surfaces of these heat 

exchangers utilized in low-pressure EGR systems.    

In the initial phase of this study, it was desired to determine the chemical composition of 

typical acidic condensates and develop surrogate “model condensates” which could be used to screen 

candidate heat exchanger materials in a static test. Based on the results of the static test, the best 

performing materials would advance to a more realistic dynamic test. Static corrosion screening 

suggested that coated materials were the most corrosion resistant. These coated sample were then 

were selected for more exacting dynamic testing.  The coated materials performed well in the dynamic 

corrosion testing, but their high cost and the technical challenges they present for use in actual 

production currently prohibits their use. 
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Further testing focused on finding more affordable and less technically challenging alternative 

materials. One possible choice considered was commercially available “long life” aluminum alloys.   

These materials typically demonstrate enhanced corrosion resistance when compared to conventional 

3003 aluminum alloy. The corrosion resistance of these alloys is provided by the precipitation of small 

particles α-Al (MnFe)Si in the diffusion layer along the interface between the aluminum base metal and 

silicon rich aluminum braze cladding. These particles are anodic to the base material, therefore 

corrode preferentially. Corrosion extends longitudinally through the precipitation layer (also known as 

the “brown band”). However, these materials were found to have inadequate corrosion resistance in 

the dynamic corrosion testing as they experienced an undesirable inter-granular type of corrosion.   

Due to the unpredictable nature of inter-granular corrosion, practical use of such material in the heat 

exchanger application is questionable. 

Prior to this initial testing, more corrosion resistant long life aluminum alloys were not 

immediately available. It was necessary to perform more detailed testing which included a wider 

selection of long life alloys and a broader set of test conditions. The test conditions were varied to 

determine the corrosive effects of condensates with different compositions and different levels of pH.   

Static corrosion testing was selected for this this second round of screening to enable the rapid and 

affordable testing of a larger number of samples simultaneously. It was found that the evaluation 

results of this second round of static tests are meaningful and comparable with results obtained from 

the dynamic testing performed previously. 

For the second round of static testing, single samples were produced from six different long 

life alloys and were compared to 3003 series alloys (including one with addition of 1.5% zinc). This 

differed slightly from previous tests which utilized two sheets of material to obtain results. This 

retesting was performed to obtain additional information about the nature of corrosion and to compare 

the aggressiveness of the condensate mixtures. The chemistry of condensates was defined on the 

basis of experimental data. 

In the second round of static testing, 48 material combinations and 4 different condensates 

were evaluated. The aim of the test was to find suitable material combinations and identify the model 

condensates with the highest corrosion effects. Condensate no.3 was excluded due to its observed 

mild corrosive nature. The corrosion impact of the other model condensates on the tested materials 

was manifested in different ways and it could not be unambiguously determined which one is the most 

“aggressive”. Higher levels corrosion was observed in condensates no.2 and 4 producing inter-

granular corrosion in all material (with the exception of alloy 3542) in at least one of the condensates.   

The negative corrosion effects were observed in solutions containing chloride and sulfuric acid 

content. 

The second round of static testing did not identify a single aggressive model condensate 

formulation for future testing. The evaluated results of the second static test also did not produce a 

significantly corrosion resistant material combination. Further testing included select combinations of 

materials with a larger sample number of each type to achieve statistically significant and predicative 

data. All samples test showed inter-granular corrosion attack to varying depths in plate and fin 
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samples. The presence of inter-granular attack did not allow a recommendation for use in the 

production of charge air coolers in the low pressure exhaust gas recirculation system. 

Newly developed multi-layer clad construction materials (also called “multi-clad”) were 

obtained for evaluation. Multi-clad alloys have a higher corrosion resistance than conventional alloys 

and long life alloys due to their construction using an interlayer material rolled between the core and 

the clad material.  A third round of static testing was performed with the altered methodology and with 

a modified model condensate. This round of testing once again included previously tested long life 

alloys to provide a comparison to the new multi-clad alloys and the influence of changes in 

methodology and modified condensate. The multi-clad alloys exhibited only slight to no effect on their 

surface while the long life alloys once agin exhibited inter-granular attack of protective “brown band” 

layer. Multi-clad materials are therefore a strong candidate for these heat exchanger applications.  

Furthermore, it remains an open question as to modifying the specification regarding the evaluation of 

inter-granular corrosion for long life alloys in terms of approving this type of corrosion, but only to a 

certain depth, where the protective layer forms. 

The evaluation of the results from the third static test demonstrated that the multi-clad 

materials are not only corrosion resistant but financially suitable for the construction of the charge air 

coolers in low pressure EGR systems. 

Similar results have been observed by other companies in the automotive industry performing 

simulated exhaust gas “internal corrosion" testing on the materials typically used in the construction of 

heat exchangers. Their results yielded similar positive results and recommendations for the production 

of charge air coolers using multi-clad materials or long life alloys with specific restrictions. 

The work presented in this dissertation can be summarized as follows: 

 Initial research was performed on the challenges of "internal" corrosion faced by aluminum 

charge air coolers used in low-pressure exhaust gas recirculation systems. 

 Simulated model condensates were defined on the basis of experimental data and the 

evaluation of the corrosion effects experienced by standard and other materials that could be 

used for production of charge air coolers in low-pressure exhaust gas recirculation systems. 

 Identification of a suitable experimental procedure to verify the corrosion effects of model 

condensates on the materials used for the production of charge air coolers in the low pressure 

exhaust gas recirculation including the definition of test procedures. 

 Finding the materials applicable to the economical and technically feasible production of 

charge air coolers in low-pressure exhaust gas recirculation systems. 
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