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Abstrakt 

Kijonka Petr; „Vliv rozdílných teplot při SWAAT testu na korozní odolnost hliníkových 

slitin“; Katedra materiálového inženýrství; Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství; 

VŠB-TU Ostrava, 2010. Bakalářská práce, vedoucí doc. Ing. Stanislav Lasek, Ph.D. 

 

Obsahem této bakalářské práce je stanovení vlivu rozdílných teplot při SWAAT testu na 

korozní odolnost hliníkových slitin používaných při výrobě tepelných výměníků 

automobilů. První část práce se věnuje základním pojmům z oblasti korozní odolnosti 

hliníku a jeho slitin. V experimentální části je srovnána úroveň korozního napadení vzorků 

vybraných hliníkových slitin (HA9060, EA3152, 3003+4343, 3527+4343) vystavených 

podmínkám SWAAT testu při stanovených teplotách. Srovnání je provedeno pomocí 

měření korozního potenciálu, gravimetrické metody a metalografického rozboru korozního 

napadení. 

   

Klíčová slova: slitiny hliníku, korozní odolnost, SWAAT test, korozní potenciál 

 

Abstract 

Kijonka Petr; “Influence of different temperature at SWAAT test on corrosion resistance of 

aluminium alloys”; Department of Material Engineering; Faculty of Metallurgy and 

Material Engineering; VŠB-TU Ostrava, 2010. Bachelor’s thesis, supervisor doc. Ing. 

Stanislav Lasek, Ph.D. 

 

The content of this bachelor thesis is to determine an influence of the different 

temperatures at SWAAT test on the corrosion resistance of aluminium alloys used in 

manufacturing of car’s heat exchangers. The first part is devoted to the basic terms of 

corrosion resistance of these alloys. In the experimental part is compared the level of 

corrosion attack on aluminium alloys (HA9060, EA3152, 3003+4343, 3527+4343) 

exposed to the SWAAT test at given temperatures. Comparison is done using corrosion 

potential, gravimetric method and metallographic analysis of the corrosion attack. 

 

Key words: aluminium alloys, corrosion resistance, SWAAT test, corrosion potential 
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Seznam veličin a zkratek 

značka název jednotka 

Er rovnovážný potenciál V 

Er
0 standardní rovnovážný potenciál V 

R molární plynová konstanta J.K.mol-1 

T termodynamická teplota K 

z mocenství elektronu  

F Faradayova konstanta C.mol-1 

M molární hmotnost g.mol-1 

Ecor samovolný korozní potenciál V 

 

SWAAT zkouška okyselenou mořskou vodou 

                                       (acidified synthetic  sea water (fog) test) 

CAC chladič stlačeného vzduchu 

EGR chladič recirkulovaných výfukových plynů 

CAB pájení v ochranné atmosféře 

SCE nasycená kalomelová elektroda 
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1. Úvod 

Problematice korozní odolnosti kovových materiálů se dnes věnuje nemalá 

pozornost, ať už se jedná o spojovací materiál, či o objemné konstrukční díly. Při vývoji 

mnohých komponent jsou brány v potaz vedle mechanických vlastností také požadavky na 

odolnost vůči korozi. Ty se samozřejmě liší dle primárního určení výrobku, tj. v jakých 

podmínkách bude výrobek používán. Správný výběr materiálu nebo povrchové ochrany 

může prodloužit životnost výrobku řádově o několik let. Naopak nesprávná volba povede 

k častější údržbě anebo k nutnosti výměny dílu a tím také ke zvýšení nákladů. 

Nejinak je tomu při výrobě dílů pro automobilový průmysl. Automobil jako takový 

je vhodným příkladem toho, jak se mohou lišit náklady na zajištění dostatečné korozní 

odolnosti vzhledem k provozním podmínkám. U dílů určených pro interiér vozu jsou 

podstatně nižší, než těch, které jsou použity, například v motorovém prostoru. Mezi díly 

motorového prostoru patří také tepelné výměníky vyráběné z hliníkových slitin. Výměník 

určený k chlazení motoru, tzv. chladič se nachází v každém automobilu se spalovacím 

motorem. Výměníků však může být na jednom vozidle několik v závislosti od typu motoru 

a stupně výbavy automobilu. Přeplňované motory bývají osazeny CAC (charge air cooler) 

výměníkem, neboli mezichladičem stlačeného vzduchu. Je-li vůz vybaven klimatizací, 

přibudou navíc kondensátor a výparník systému klimatizace. Dieselové motory pak bývají 

navíc doplněny EGR (exhaust gas recirculation) výměníkem, který ochlazuje výfukové 

plyny vracející se zpět do sání motoru, tím je zajištěno snížení emisních limitů. Tyto jsou 

však vyráběny nejčastěji z nerezavějící oceli. Všechny tyto výměníky na vozidle plní svoji 

funkci, která je limitována mechanickými vlastnostmi a také korozní odolností. Všechny 

požadavky na minimální vlastnosti dílů pak jsou definovány specifikací výrobku. Pro 

ověření korozní odolnosti se používají různé laboratorní zkoušky, nejčastěji pak urychlené 

zkoušky solnou mlhou. V případě tepelných výměníků je takovou zkouškou například 

SWAAT test definovaný americkým standardem ASTM G85. Dle požadavku zákazníka 

pak bývá prováděn při teplotě 35 nebo 49°C. 

Cílem této práce je stanovit vliv těchto teplot na korozní odolnost slitin hliníku 

používaných při výrobě tepelných výměníků, což může sloužit jako vodítko při výběru 

materiálu pro tepelný výměník, nebo také srovnání požadavků na korozní odolnost 

definovanými v zákaznických specifikacích. Na vybraných slitinách hliníku vystavených 

SWAAT testu při doporučených teplotách bude porovnán vliv koroze pomocí 

gravimetrické metody a budou sledovány druhy korozního napadení. 
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2. Tepelné výměníky automobilů z hliníkových slitin 

Hliníkové slitiny postupně nahradily všechny dříve používané kovové materiály pro 

tepelné výměníky automobilů a dnes jsou tyto materiály nejpoužívanější pro tyto aplikace. 

Primárním cílem tepelného výměníku automobilu je přenos tepla mezi dvěmi 

médii, tím prvním je vzduch, který prochází skrze vložky výměníku a tím odebírá, 

popřípadě předává teplo kapalině proudící uvnitř výměníku. Dle typu výměníku, pak 

druhým médiem může být: 

- chladící směs na bázi voda + glykol v radiátoru (obrázek 1), zajištujícím 

ochlazování pohonného agregátu vozidla, 

- refrigerant R134a nebo jiný v kondensátoru a výparníku klimatizace,   

- vzduch u mezichladiče stlačeného vzduchu přeplňovaných motorů. 

Vyjma výparníku, všechny výše uvedené komponenty jsou umístěny v motorovém 

prostoru za maskou vozu, tedy v jedné z nejexponovanějších částí automobilu z hlediska 

korozního napadení. 

 

Obr. 1. Příklad tepelného výměníku, radiátor vodního okruhu pro vůz Ford Mondeo 

2.1 Problematika koroze 

Obecně je koroze definována jako fyzikálně chemická interakce mezi materiálem a 

okolním prostředím, která zpravidla vede k nežádoucím změnám vlastností materiálu, ke 

zhoršení funkce zařízení, technického systému nebo ovlivnění prostředí [1]. 
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Z elektrochemického hlediska je koroze popisována jako určité (dílčí, sumární) 

elektrochemické reakce na rozhraní mezi kovem a elektrolytem, který umožňuje 

transportní procesy nezbytné pro korozi.  Rychlost koroze je podmíněna rychlostí přechodu 

k rovnovážnému stavu spřažených elektrochemických reakcí. Tou první je anodická 

reakce, při které je kov oxidován a uvolňuje elektrony směrem do základního materiálu. 

Druhá reakce je katodická, při které jsou složky elektrolytu  (často O2 nebo H+) 

redukovány, tzn. odebírají z kovu elektrony uvolněné při anodické reakci [2]. 

V případě teplených výměníků automobilu bývá elektrochemická koroze nejčastější 

příčinou ztráty funkce, vyjma mechanického poškození, například při havárii. Dojde-li 

k prokorodování stěny výměníku, následuje únik chladícího média, s čím bývá spojena 

dysfunkce klimatizace, či pohonné jednotky. Vedle negativního vlivu na životní prostředí 

v případě úniku refrigerantu klimatizace, to nepříznivě ovlivňuje i ekonomickou stránku 

provozu automobilu. Proto je problematice koroze věnována nemalá pozornost již při 

vývoji tepelného výměníku. 

2.2 Korozní vlastnosti hliníku 

Přítomnost souvislé oxidické vrstvy Al2O3 na povrchu hliníku (obrázek 2) 

poskytuje relativně dobré antikorozní vlastnosti za běžných podmínek. Na vzduchu za 

pokojové teploty tato vrstva vzniká řádově za 10-4 vteřiny a při obvyklé tloušťce 5-20 nm 

chrání před další oxidací základního materiálu. Molární objem takového oxidu je obvykle 

1,3 násobek objemu kovu vstupujícího do oxidační reakce [3]. Za normálních podmínek 

okolí se vznik oxidické vrstvy řídí následující reakcí: 

                                       4Al + 3O2 = 2Al2O3                                                         (1) 

Z reakce (1) je tedy patrné, že za těchto podmínek vrstva vzniká přímou oxidací 

hliníkového materiálu. 

 

Obr. 2. Oxidická vrstva na povrchu hliníku - schématické znázornění [3] 
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2.2.1 Faktory ovlivňující korozní vlastnosti hliníku 

Faktory ovlivňující korozní vlastnosti můžeme rozdělit na vnitřní a vnější. 

Vnitřní faktory jsou spojeny přímo s materiálem, jeho chemickým složením, 

zpracováním, povrchovou úpravou atd. V čisté vodě je kovový hliník poměrně stabilní, což 

souvisí s ochranným účinkem oxidické vrstvy. Slitiny hliníku jsou ve vodě, stejně jako na 

vzduchu, obvykle méně chemicky odolné než čistý hliník. Nejškodlivěji v tomto směru 

působí měď a zinek. Podle zkušeností lze stanovit přibližné pořadí slitinových systémů od 

chemicky nejodolnějšího k nejméně odolnému (platí pro chemické reakce ve vodě a na 

vzduchu): 

1. Al, 2. Al-Mn, 3. Al-Mg, 4. Al-Mg-Si, 5. Al-Si, 

6. Al-Zn-Mg, 7. Al-Zn-Mg-Cu, 8. Al-Cu-Mg, 9. Al-Cu. 

Mezi hlavní vnější faktory patří acidobazický charakter (pH) elektrolytu a chemické 

složení elektrolytu, například přítomnost chloridů proces koroze urychluje. Korozní 

odolnost hliníku můžeme hodnotit podle jeho praktické ušlechtilosti, která zahrnuje imunní 

i pasivní oblast. Z obrázku 3 vyplývají hraniční podmínky korozní odolnosti.  

                     

Obr. 3. Pourbaix (E-pH) diagram systému Al-H2O 

 

V oblasti imunity (na obrázku označena I) je hliník imunní (tj. termodynamicky 

stabilní) a proces koroze tedy neprobíhá. 

V oblasti pasivity (na obrázku označena II) se korozní proces řídí reakcí (2). Vzniká 

tedy kompaktní ochranná vrstva, která materiál pasivuje a rychlost koroze je nadále velmi 

nízká.  

                                   2Al + 4H2O = Al2O3.H2O + 6H+ + 6e                                (2) 
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V oblasti aktivity (na obrázku označena III) je základní materiál rozpouštěn přímo 

dle reakce (3). 

                                                                Al = Al3+ + 3e                                                    (3) 

Oblast je IV je nazývána transpasivní a je v ní dobře rozpustný jak základní 

materiál, tak vrstva oxidů, což je patrné z reakcí (4) a (5). 

                               Al + 2H2O = AlO2- + 4H+ + 3e,                                             (4) 

                              Al2O3.H2O + H2O = 2AlO2- + 2H+ + H2O                              (5) 

Jelikož výměník automobilu je složen ze tří různých dílů, trubka, vlnovec a 

bočnice, každý z jiné slitiny, které jsou dohromady zapájeny v ochranné atmosféře 

(technologie CAB), je důležité již při vývoji stanovit správnou kombinaci těchto slitin. 

Jako vodítko pro výběr se používá hodnota korozního potenciálu. 

2.2.2 Korozní potenciál 

Korozní potenciály mezi trubkou, vlnovcem a bočnicí musí být volbou materiálů 

ustaveny tak, aby se maximálně prodloužila životnost výměníku do selhání funkce vlivem 

korozního napadení. Vlnovec musí korodovat přednostně před trubkou a bočnicí a 

současně bočnice přednostně před trubkou. Slitiny jsou zvoleny tak, aby stěna trubky, tj. 

nejtenčí místo mezi chladícím médiem a okolním prostředím, bylo to poslední, kde je 

možno zaznamenat korozní napadení vlivem rozdílných korozních potenciálů [4].  

V běžném systému jsou v elektrolytu elektroaktivní nejen složky, které vystupují 

v rovnováhách kovových iontů. Proto také může na povrchu elektrody probíhat současně 

několik zcela odlišných oxidačních a redukčních reakcí. Celková rychlost všech oxidací se 

musí rovnat celkové rychlosti všech redukcí, tzn. součet všech anodických proudů se musí 

rovnat součtu všech katodických proudů. (Elektrony se nemohou nikde hromadit a musí 

být bezprostředně spotřebovány, podobně jako nemohou v elektrolytu převládat anionty 

nad kationty, nebo naopak). Potenciál, který se v daném systému samovolně ustaví na 

elektrodě dosažením celkového nulového proudu, je kombinací rovnovážných potenciálů 

pro jednotlivé možné reakce. Nazývá se proto smíšený potenciál. Nejedná se o rovnovážný 

potenciál, který je závislý pouze na koncentraci elektroaktivních složek (oxidovatelných 

nebo redukovatelných) vystupujících v rovnováhách kovových iontů podle Nernstovy 

rovnice, která pro rovnovážné potenciály kovů má tvar  

                              
+

−=
zrr

MzF

RT
EE

1
ln0

                                               (6) 
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Potenciál elektrody (elektrodový potenciál) je měřitelná veličina proti druhé 

srovnávací (referenční) elektrodě. Standardní rovnovážné potenciály elektrochemických 

reakcí jsou smluvně tabelovány proti tzv. vodíkové elektrodě, pro kterou byla hodnota 

jejího rovnovážného potenciálu smluvně prohlášena za nulovou při všech teplotách [5]. 

Nejčastějším případem smíšeného potenciálu je tzv. samovolný korozní potenciál, 

který se ustavuje, probíhá-li současně korozní reakce (oxidace kovu) a reakce 

depolarizační (redukce některé složky prostředí), např.  

                 H+ + e = 1/2H2     nebo    1/2O2 + H2O + 2e = 2OH-.                        (7) 

Na obr. 4 je příklad polarizační křivky se znázorněním jednotlivých potenciálů, 

rovnovážného a korozního, a dílčích anodických a katodických reakcí. 

 

 

Obr. 4. Rovnovážný a korozní potenciál [5]. 

2.3 Typy korozního napadení 

Celková koroze materiálu je tvořena rovnoměrnou korozí (u hliníku vzniká 

oxidická vrstva) a lokálními druhy koroze, které bývají nejčastější příčinou selhání 

hliníkových dílů při elektrochemické korozi.  
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Mezi hlavní nerovnoměrné anebo lokální druhy koroze hliníkových slitin patří: 

- galvanická koroze,  

- bodová koroze (pitting), 

- interkrystalická koroze. 

2.3.1 Galvanická koroze 

Tento typ koroze lze rozdělit dle způsobu vzniku korozního článku na makro- a 

mikrogalvanickou. 

- Galvanický makročlánek vzniká hlavně vodivým spojením dvou kovů s rozdílnou 

ušlechtilostí v korozním prostředí. Podobně složení elektrolytu na různých místech 

korodujícího povrchu (často i rozdílné provzdušnění, a to jak u kovové fáze, tak i 

v korozním prostředí) vedou k místnímu oddělení anodové a katodové reakce. Přičemž na 

materiálu s nižší hodnotou korozního potenciálu bude probíhat anodická reakce, a naopak 

na materiálu s vyšší hodnotou reakce katodická. Vyloučit ovšem nelze slabší průběh 

anodické reakce i na ušlechtilejším materiálu, případně katodickou reakcí na obou kovech. 

- Galvanický mikročlánek souvisí s nestejnorodostí kovu a slitin, zejména 

s chemickou nehomogenitou nebo strukturní heterogenitou. O průběhu a charakteru 

korozního napadení pak rozhoduje i velikost a rozložení částic v materiálu. Například 

přítomnost intermetalických sloučenin, která se odrazí na korozních vlastnostech dle toho, 

jaký mají elektrodový charakter vůči základní matrici. V tabulce 1 jsou uvedeny vybrané 

intermetalické sloučeniny, které mohou být přítomny v tuhém roztoku hliníku, včetně 

hodnoty jejich korozního potenciálu v 3% roztoku NaCl a zda v tuhém roztoku vůči 

hliníku vystupují jako katoda či anoda. 

 

Tabulka 1 - Vybrané intermetalické sloučeniny 

Intermetalická sloučenina Ecor SCE [mV] katoda/anoda 

MgSi2 -1250 anoda 

Mg2Al3 -930 až -1000 anoda 

MgZn2 -790 až -850 anoda 

Al 99,99 -750 - 

Al6Mn -607 katoda 

Al2Cu -370 až -420 katoda 

Al3Ni -210 až -490 katoda 

Al3Fe -140 až -330 katoda 
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Sloučeniny Al3Fe, Al3Ni, Al2Cu a Al6Mn ve slitině hliníku za daných podmínek 

vystupují jako katody, čímž narušují kontinuitu pasivní vrstvy a vytváří tím podmínky pro 

vznik lokální bodové  případně interkrystalická koroze [6]. 

2.3.2 Bodová koroze - pitting 

Bodová koroze také nazývána jako pitting je rozšířenou formou lokalizovaného 

korozního napadení hliníkových materiálů, která je způsobena narušením pasivní oxidické 

vrstvy, chránící materiál před působením korozního prostředí. Pitting je často důsledkem 

působení galvanického mikročlánku mezi hliníkovou matricí a intermetalickými 

sloučeninami a dále koncentračního článku stanoveného variací chemického složení 

roztoku v přímém kontaktu s hliníkovým materiálem. Pitting vzniká, když kombinace 

materiál / elektrolyt dosáhne hodnoty potenciálu, která již překračuje kritickou mez, tzv. 

potenciál pittingu. Jakmile dojde ke vzniku korozního důlku, ten nadále v reakci vystupuje 

jako anoda podporována relativně velkým katodicky působícím okolním povrchem. Na 

obrázku jsou schématicky znázorněny reakce probíhající při růstu bodové koroze hliníkové 

slitiny s obsahem intermetalických sloučenin Al3Fe a Al2Cu ve vodním prostředí 

s chloridy. 

 

Obr. 5. Schéma bodové koroze (pitting) hliníkové slitiny [7]. 

2.3.3 Mezikrystalová koroze 

Mechanismus mezikrystalové koroze souvisí se vznikem lokálního galvanického 

článku mezi hranicemi zrn a matricí. Závisí při tom na obsahu precipitačně vyloučených 

částic právě na hranicích zrn. Mohou nastat dvě situace, dle toho zda částice budou působit 

anodicky či katodicky vůči okolním oblastem při vystavení korosivnímu prostředí.  

Hranice zrn s obsahem precipitátů CuAl2, u hliníkové slitiny třídy 2xxx, se chovají 

katodicky vůči okolním hranicím chudým na tento precipitát. Je-li materiál vystaven 

působení elektrolytu, korodují přednostně právě hranice přímo v okolí CuAl2. 
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Obdobně je tomu u precipitátů Mg2Al3 nebo MgZn2, vyskytujících se u slitin třídy 

5xxx a 7xxx, s tím rozdílem, že tyto se k chudým hranicím chovají anodicky. V elektrolytu 

pak tedy korodují přednostně hranice bohaté na tyto precipitáty. Je-li výskyt anodicky se 

chovajících precipitátů na hranicích zrn souvislý, nazývá se slitina zcitlivělá. 

Mezikrystalová koroze pak bude zasahovat do větší hloubky materiálu a může vést až 

k mechanickému selhání výrobku. Předejít takovémuto výskytu precipitátů se dá vhodným 

tepleným zpracováním hliníkové slitiny [8]. 

2.4 Zkoušení korozní odolnosti 

Zjišťování korozních vlastností matriálů je zvlášť obtížné vzhledem k velkému 

počtu činitelů, ovlivňujících odolnost materiálu vůči korozi v provozu. Většinou proto není 

možné najít jednoduchou zkušební metodu, která charakterizuje materiál pro dané 

podmínky, jako v případě zkoušek mechanických. Důležité pro volbu jsou následující dva 

faktory: 

a) doba trvání zkoušky, 

b) přesnost, s jakou má určit odolnost materiálu, popř. životnost výrobku. 

Zkušební metody zabývající se korozní odolností materiálu lze zhruba rozdělit na 

tři hlavní skupiny (druhy): 

- dlouhodobé zkoušky v provozních podmínkách, které jsou z hlediska výsledků 

nejbezpečnější, protože u nich odpadá nejistota vzniklá interpolací výsledků kratších 

zkoušek prováděných v laboratorních podmínkách. Vnější činitelé koroze u těchto zkoušek 

odpovídají reálný podmínkám (např. zkoušky atmosférické, v přírodních vodách a půdách, 

v průmyslových aparaturách). Časově však jsou tyto zkoušky velmi náročné a 

v automobilovém průmyslu se používají jen velmi zřídka. 

- laboratorní zkoušky, někdy také nazývané zrychlené zkoušky korozní odolnosti, 

trvající řádově několik měsíců, týdnů nebo dokonce jen několik dní. Vhodně napodobují 

rozhodující činitele provozních podmínek a zesilují jejich účinek. V automobilovém 

průmyslu se tyto zkoušky používají nejčastěji jako doklad o splnění požadovaných 

podmínek na korozní odolnost jednotlivých komponent. 

- nepřímé korozní zkoušky, které dovolují z určitých vlastností usuzovat na korozní 

odolnost materiálu. Nejčastěji se využívá vlastností elektrochemických. Příkladem 

takovéto zkoušky může být měření korozního potenciálu. Často se však tyto zkoušky 

využívají pouze jako určitého vodítka při konstrukci nebo výběru komponenty, a po nich 

následuje zkouška laboratorní k prokázání minimálních požadovaných vlastností. 
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Výše uvedené zkoušky byly v minulosti normovány, aby se dosáhlo srovnatelných 

a reprodukovatelných výsledků mezi laboratořemi, zabývajícími se korozním testováním. 

V automobilovém průmyslu jsou v současnosti nejčastěji používány normy ASTM, které 

využívají hlavně  americké automobilky, normy ISO anebo EN pro evropské a normy JIS 

(japonské) využívané asijskými výrobci automobilů. 

Při hodnocení korozních zkoušek finálních výrobků se ověřuje, zda jsou i po testu 

splněny předepsané požadavky funkčnosti, nejčastěji zkoušky mechanického charakteru 

anebo vzhledu (vizuální hodnocení). Pro zkoušky samotných materiálů je většinou 

zjišťována míra úbytku materiálu za časovou jednotku (mm/rok nebo g/m2den). U 

nerovnoměrných typů koroze se stanovuje hloubka, rozsah a typ napadení, často pomocí 

metalografické analýzy. 

2.4.1 SWAAT test 

Jednou z nejvíce používaných testovacích metod, na kterou se odkazují specifikace 

výrobků při hodnocení (validaci) tepelného výměníku automobilu, je bezpochyby tzv. 

SWAAT test, neboli Acidified Synthetic Sea Water (Fog) Testing, dle amerického 

standardu ASTM G85.  

Použití tohoto testu je obzvláště výhodné k ověření odolnosti tepelně zpracovaných 

hliníkových slitin třídy 2xxx, 5xxx nebo 7xxx. Dále se užívá u vývojových studií vlivu 

různých parametrů tepelného zpracování na korozní odolnost. Pro tyto účely je doporučeno 

užít teplotu zkušebního prostoru 49°C. Pro testování různých organických povlaků na 

kovovém podkladu by mělo být užito rozsahu teplot od 24 do 35°C, protože teploty nad 

35°C vedou k výraznému vzniku puchýřů na povlaku [8]. 

Ve většině specifikací je u odkazu na tuto normu uvedena i požadovaná teplota 

zkušebního prostředí, u tepelných výměníků to pak bývá teplota 35 nebo 49°C. Mnohdy 

bývá pro obě teploty požadována stejná délka korozní zkoušky a stanovení vlivu těchto 

teplot na korozní odolnost hliníkových slitin, kterými se zabývá následující experimentální 

část, což může dále pomoci při konstrukci a návrhu materiálu výměníku. 

Při hodnocení výsledků SWAAT testu u tepelných výměníků je hlavním kritériem 

těsnost výrobku, dále bývá hodnoceno množství uvolněných pájených spojů mezi 

vlnovcem a trubkou a metalograficky se stanovuje druh korozního napadení vyskytujícím 

se na trubce a bočnici, popřípadě procento tloušťky stěny napadené korozí. Splnění těchto 

požadavků by mělo zajistit bezproblémovou funkci výměníku po celou dobu jeho 

uvažované životnosti. 
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3. Provedení testů a srovnání korozního napadení 

Stanovení vlivu rozdílných teplot při SWAAT testu bylo provedeno srovnáním 

úrovně korozního napadení u vybraných slitin hliníku používaných při výrobě tepelných 

výměníků automobilu. U těchto slitin byla nejprve změřena hodnota samovolného 

korozního potenciálu, pro stanovení jejich relativní ušlechtilosti. Poté byly tyto slitiny 

vystaveny působení SWAAT testu při teplotě 35 a 49°C, přičemž ve stanovených časových 

intervalech byl odebírán daný počet vzorků pro stanovení průměrné rychlosti koroze 

během testu. Metalografickým rozborem byl pak určen přesněji typ korozního napadení. 

3.1 Použité hliníkové slitiny 

V tabulce 2 jsou uvedeny hliníkové slitiny použité pro tuto práci. Tabulka dále 

uvádí chemické složení těchto slitin a jejich užití při výrobě tepelných výměníků. 

 

Tabulka 2 – Normované rozmezí složení použitých slitin hliníku 

Chemické zastoupení legujících prvků [% hm.] 
Slitina 

Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti 
Použití 

HA9060 
0,05 

- 
0,15 

0,06 
- 

0,25 

0 
- 

0,5 

0,03 
- 

0,1 

0 
- 

0,05 

0 
- 

0,08 

0 
- 

0,05 

0 
- 

0,02 

trubka 

kondensátoru 

EA3152 
0 
- 

0,12 

0 
- 

0,18 

0,15 
- 

0,3 

0,3 
- 

0,5 

0 
- 

0,02 

0 
- 

0,01 

0 
- 

0,05 

0 
- 

0,02 

trubka 

kondensátoru 

3003 
0 
- 

0,6 

0 
- 

0,7 

0,05 
- 

0,2 

1,0 
- 

1,5 
0 0 

0 
- 

0,1 
0 3003

+ 

4343 4343 
6,8 
- 

8,2 

0 
- 

0,8 

0 
- 

0,25 

0 
- 

0,1 
0 0 

0 
- 

0,2 
0 

bočnice 

radiátoru 

3527 
0,45 

- 
0,65 

0,34 
- 

0,44 

0,6 
- 

1,0 

0,9 
- 

1,5 

0 
- 

0,1 

0,05 
- 

0,15 
0 

0 
- 
 

0,1 

3527

+ 

4343 
4343 

6,8 
- 

8,2 

0 
- 

0,8 

0 
- 

0,25 

0 
- 

0,1 
0 0 

0 
- 

0,2 
0 

trubka 

mezichladiče 

 

Slitina 3527+4343 nebyla v době testování k dispozici. Materiály EA3152 a 

HA9060 jsou modifikované slitiny s označením EN AW-3xxx [AlMn0,2Cu0,4] respektive 

EN AW-1xxx [Al99,5] ve stavu H112, jež nepodléhají normám EN a jsou know how 
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dodavatelů. Materiálu 3003+4343 odpovídá označení EN AW-3003 O [AlMnCu] + EN 

AW-4343 [AlSi7,5]. 

Na následující testování bylo připraveno po 3 vzorcích pro měření korozního 

potenciálu a 40 vzorcích na provedení SWAAT testu o rozměrech 150 x 16 x 1 mm ze 

slitin HA9060 a EA3152 a 150 x 30 x 1,5 mm ze slitiny 3003+4343. Slitiny byly 

otestovány v dodávaném stavu tj. ve stavu H112 tzn. po rovnání na válcovací stolici po 

extruzi, tedy částečně zpevněné, pro HA9060 a EA3152. Slitina 3003+4343 ve stavu O 

tedy žíhaná po válcování. 

3.2 Měření korozních potenciálů 

Hodnoty samovolných potenciálů hliníkových slitin bývají nejčastěji uváděny 

v souladu se standardem ASTM G69 (Standard Test Method for Measurement of 

Corrosion Potential of Aluminum Alloys) [10]. Tato testovací metoda zahrnuje proceduru 

pro měření samovolného korozního potenciálu hliníkových slitin ve vodném roztoku 

chloridu sodného s přídavkem  peroxidu vodíku poskytujícího dostatečnou zásobu 

katodických reaktantů. Příprava vzorků i měření korozních potenciálů byly tedy provedeny 

v souladu s touto normou. 

Hodnota korozního potenciálu hliníkových slitin závisí především na množství 

legujících prvků přítomných v tuhém roztoku. Měď a zinek, jako hlavní legující prvky pro 

hliníkové slitiny, mají největší vliv na hodnotu korozního potenciálu. Přítomnost mědi 

posouvá hodnotu potenciálu v positivním směru, naopak zinek ve směru negativním, 

potenciál tedy nabývá zápornějších hodnot ve srovnání s čistým hliníkem (analogie tab. 1). 

3.2.1 Příprava vzorků 

Pro samotné měření není velikost vzorku rozhodující, neměla by však být menší 

než 25 mm2 a současně testovaná plocha by neměla překročit 100 mm2 na 100 ml 

testovacího roztoku. Povrch vzorků byl postupně obroušen brusnými papíry číslo 320 a 

1000. Poté byla vytýčena testovaná plocha o rozměru 100 mm2 a zbytek povrchu byl 

elektricky odizolován. Před započetím měření byla testovaná plocha odmaštěna pomocí 

acetonu, osušena, opláchnuta destilovanou vodou a znovu osušena. 

3.2.2 Měření a výsledky 

Pro měření korozního potenciálu byly testované vzorky postupně spolu s referenční 

elektrodou ponořeny do odpovídajícího množství roztoku, který byl připraven rozpuštěním 
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58,5 g chloridu sodného a 9 ml peroxidu vodíku v jednom litru destilované vody. Vzorek 

byl připojen ke kladnému a referenční nasycená kalomelová elektroda (SCE) 

k negativnímu terminálu zařízení pro měření korozního potenciálu. Hodnoty potenciálu 

byly průběžně zaznamenávány pomocí potenciostatu Gamry PCI4 (obrázek 6) po dobu 

jedné hodiny. Výsledný korozní potenciál se vypočetl jako průměrná hodnota z posledních 

30 minut záznamu. Pro každý materiál byly provedeny dvě nebo tři měření v závislosti na 

tom, zda se výsledné hodnoty navzájem lišily o více než 5 mV. Byl-li rozdíl mezi dvěmi 

měřeními do 5 mV, výsledná hodnota se určila jako průměr těchto dvou měření, 

v opačném případě se provedlo třetí měření. Na obrázcích 7-10 jsou graficky porovnány 

průběhy korozních potenciálů během jednotlivých měření pro dané materiály, žlutě je 

v grafu zvýrazněno posledních 30 minut měření. V tabulce 3 jsou uvedeny hodnoty 

jednotlivých měření samovolného korozního potenciálu pro dané slitiny. 

 

 

Obr. 6. Potenciostat Gamry PCI4 s příslušenstvím 
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Obr. 7. Průběh korozního potenciálu na době testu, materiál HA9060 

 

 

Obr. 8. Průběh korozního potenciálu, materiál EA3152 

 

 

Obr. 9. Průběh korozního potenciálu, materiál 3003 
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Obr. 10. Trendy korozního potenciálu, materiál 4343 

 

Tabulka 3 - Naměřené hodnoty korozního potenciálu Ecor [mV] vzhledem SCE. 

Měření 
Slitina 

1 2 3 
Průměr 

HA9060 -766 -805 -817 Nelze 

EA3152 -707 -707 - -707,0 

3003 -745 -743 - -744,1 
3003+4343 

4343 -764 -752 -768 Nelze 

 

U slitin HA9060 a cladové vrstvy 4343 na materiálu 3003 bylo možné hodnotu 

korozního potenciálu stanovit formálně jako aritmetický průměr jednotlivých měření, 

avšak naměřené hodnoty nebyly v intervalu 10 mV, takže v takovém případě musí být 

uvedeny jednotlivé naměřené hodnoty [10] a nelze uvádět průměr. Nižší hodnoty Ecor 

souvisí obecně s nižší odolnosti dané slitiny (HA9060), zejména při působení článku ve 

spojení s další slitinou. Přesnost měření je v souladu s normou ASTM G69 [10], kde pro 

slitinu Al3003-H18 je uvedeno Ecor = -748 ± 11 mV a pro Al 1100-H18 je Ecor=-758±12 

mV, pro Al 1100 (nelegovaný, žíhaný) je Ecor = -750mV (SCE, v 1,0M NaCl s 9 ml 30% 

H2O2). 

3.3 SWAAT test 

Testované materiály byly vystaveny působení SWAAT testu v solné komoře 

SC/KWT 1000 německého výrobce WEISS Umwelttechnik GmbH ve dvou sériích po 
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dvaceti vzorcích každého materiálu. Při první sérii byla teplota zkušebního prostoru 

nastavena na 35°C, při druhé na 49°C. Všechny ostatní parametry byly při obou sériích 

stejné. V průběhu testu bylo odebráno po pěti vzorcích z každé slitiny při dosažení 400, 

600, 800 a 1000 hodin, které byly dále analyzovány. Expoziční doby byly vybrány dle 

požadovaných časů při zkoušení tepelných výměníků. 

3.3.1 Příprava vzorků 

Zkoušené vzorky byly před korozní zkouškou omyty ponořením do metanolu po 

dobu pěti minut, aby došlo k dokonalému odmaštění povrchu. Dále s nimi bylo 

manipulováno pouze v latexových rukavicích. Takto očištěné vzorky byly zváženy na 

digitální váze s přesností na 0,0001 gramu. Poté byly vzorky umístěny do držáku 

zajištujícím odklon vzorků 20° od vertikály a umístěny do solné komory (obrázek 11). 

 

Obr. 11. Umístění vzorků v solné komoře SC/KWT 1000 

 

Po ukončení SWAAT testu byly vzorky nejprve omyty horkou vodou pro 

odstranění nánosů zkrystalizované soli. Takto očištěné byly po dobu 45 minut podrobeny 

ultrazvukovému čištění v destilované vodě při teplotě 95°C a bezprostředně poté umístěny 

do sušárny, kde byly při teplotě 100°C sušeny po dobu jedné hodiny. Následovalo 

ponoření na 10 minut do vhodného roztoku předehřátého na 95°C pro odstranění produktů 

korozního procesu. Roztok byl připraven rozpuštěním 20 gramů oxidu chromové a 50 ml 

kyseliny fosforečné v 950 ml destilované vody [11]. Po omytí destilovanou vodou byly 

vzorky ponechány oschnout v sušárně. Následně byly opět zváženy.  
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3.4 Srovnání úrovně napadení 

K porovnání úrovně korozního napadení byla užita gravimetrická metoda a 

metalografická analýza. Na základě první byl porovnán vliv rozdílných teplot pomocí 

váhových úbytků jednotlivých vzorků. Pomocí druhé byl porovnán typ napadení. 

3.4.1 Gravimetrická metoda 

Tabulky 4-6 uvádí váhové úbytku jednotlivých slitin za dané časové intervaly. Dále 

jsou uvedeny hmotnosti před a po testu včetně váhových úbytků vztažených na jednotku 

plochu, které byly zprůměrovány pro dané expoziční intervaly a vyneseny do grafu (obr. 

12-14). Grafická vyjádření průměrných váhových úbytků vztažených na jednotku plochy 

v závislosti na teplotě zkušebního prostoru je uvedeno vždy pod tabulkou hmotností a 

úbytků dané slitiny. 

 

Tabulka 4 - Hodnoty hmotností a úbytků pro vzorky materiálu HA9060, plocha 

vzorku 0,005132 m2 

35°C 49°C 
vzorek 

/ 
délka 

expozice 
[hod] 

hmotnost 
před 

testem 
[g] 

hmotnost 
po testu 

[g] 

váhový 
úbytek 

[g] 

váhový 
úbytek 

vztažený 
na plochu 

[g/m2] 

průměrný 
váhový 
úbytek 

vztažený 
na plochu 

[g/m2] 

hmotnost 
před 

testem 
[g] 

hmotnost 
po testu 

[g] 

váhový 
úbytek 

[g] 

váhový 
úbytek 

vztažený 
na plochu 

[g/m2] 

průměrný 
váhový 
úbytek 

vztažený 
na plochu 

[g/m2] 
1 / 400 5,1546 4,9882 0,1664 32,42 5,3371 5,2572 0,0799 15,57 
2 / 400 5,3389 5,0904 0,2485 48,42 5,3812 5,2862 0,0950 18,51 
3 / 400 5,4514 5,0928 0,3586 69,88 5,3521 5,2489 0,1032 20,11 
4 / 400 5,2761 5,0911 0,1850 36,05 5,3703 5,2873 0,0830 16,17 
5 / 400 5,391 5,1125 0,2785 54,27 

48,21 

5,3515 5,2858 0,0657 12,80 

16,63 

6 / 600 5,1662 4,9100 0,2562 49,92 5,2542 5,1492 0,1050 20,46 
7 / 600 5,3025 5,0200 0,2825 55,05 5,2921 5,2453 0,0468 9,12 
8 / 600 5,1562 4,8976 0,2586 50,39 5,4865 5,2619 0,2246 43,76 
9 / 600 5,3353 5,0225 0,3128 60,95 5,3690 5,2450 0,1240 24,16 
10 / 600 5,3695 5,0156 0,3539 68,96 

57,05 

5,3351 5,2392 0,0959 18,69 

23,24 

11 / 800 5,251 4,9100 0,3410 66,45 5,2604 5,1409 0,1195 23,29 
12 / 800 5,3524 4,9201 0,4323 84,24 5,3070 5,1707 0,1363 26,56 
13 / 800 5,2495 4,8960 0,3535 68,88 5,3690 5,2203 0,1487 28,98 
14 / 800 5,236 4,9061 0,3299 64,28 5,3517 5,1315 0,2202 42,91 
15 / 800 5,2436 4,9238 0,3198 62,31 

69,23 

5,3291 5,1840 0,1451 28,27 

30,00 

16 / 1000 5,1618 4,7602 0,4016 78,25 5,3770 5,2104 0,1666 32,46 
17 / 1000 5,1467 4,7682 0,3785 73,75 5,3739 5,2608 0,1131 22,04 
18 / 1000 5,3494 4,8528 0,4966 96,77 5,3172 5,0854 0,2318 45,17 
19 / 1000 5,3157 4,8734 0,4423 86,18 5,3498 5,2003 0,1495 29,13 
20 / 1000 5,3698 4,8385 0,5313 103,53 

87,70 

5,3834 5,1947 0,1887 36,77 

33,11 
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Obr. 12. Vliv teplot na váhový úbytek materiálu HA9060 

 

Tabulka 5 - Hodnoty hmotností a úbytků pro vzorky materiálu EA3152, plocha 

vzorku 0,005132 m2 

35°C 49°C 
vzorek 

/ 
délka 

expozice 
[hod] 

hmotnost 
před 

testem 
[g] 

hmotnost 
po testu 

[g] 

váhový 
úbytek 

[g] 

váhový 
úbytek 

vztažený 
na plochu 

[g/m2] 

průměrný 
váhový 
úbytek 

vztažený 
na plochu 

[g/m2] 

hmotnost 
před 

testem 
[g] 

hmotnost 
po testu 

[g] 

váhový 
úbytek 

[g] 

váhový 
úbytek 

vztažený 
na plochu 

[g/m2] 

průměrný 
váhový 
úbytek 

vztažený 
na plochu 

[g/m2] 
1 / 400 5,3112 5,0605 0,2507 48,85 5,3227 5,1860 0,1367 26,64 
2 / 400 5,4520 5,1248 0,3272 63,76 5,3911 5,3033 0,0878 17,11 
3 / 400 5,3768 5,0849 0,2919 56,88 5,3943 5,2974 0,0969 18,88 
4 / 400 5,4255 5,0825 0,3430 66,84 5,4159 5,3210 0,0949 18,49 
5 / 400 5,3564 5,1060 0,2504 48,79 

57,02 

5,4219 5,3183 0,1036 20,19 

20,26 

6 / 600 5,3739 5,0197 0,3542 69,02 5,4388 5,3106 0,1282 24,98 
7 / 600 5,3185 5,0437 0,2748 53,55 5,4255 5,3063 0,1192 23,23 
8 / 600 5,3312 5,0433 0,2879 56,10 5,3650 5,2782 0,0868 16,91 
9 / 600 5,4226 5,0150 0,4076 79,42 5,4193 5,2180 0,2013 39,22 
10 / 600 5,3007 4,9941 0,3066 59,74 

63,57 

5,3612 5,3020 0,0592 11,54 

23,18 

11 / 800 5,4596 5,0197 0,4399 85,72 5,4583 5,2664 0,1919 37,39 
12 / 800 5,3809 5,0437 0,3372 65,71 5,4276 5,3046 0,1230 23,97 
13 / 800 5,4381 5,0433 0,3948 76,93 5,4182 5,2846 0,1336 26,03 
14 / 800 5,4413 5,0150 0,4263 83,07 5,4881 5,3295 0,1586 30,90 
15 / 800 5,4073 4,9941 0,4132 80,51 

78,39 

5,4306 5,2956 0,1350 26,31 

28,92 

16 / 1000 5,3091 4,9158 0,3933 76,64 5,4278 5,2896 0,1382 26,93 
17 / 1000 5,6081 4,9477 0,6604 128,68 5,3990 5,2264 0,1726 33,63 
18 / 1000 5,3999 4,9473 0,4526 88,19 5,4538 5,2573 0,1965 38,29 
19 / 1000 5,4365 4,8645 0,5720 111,46 5,4502 5,2164 0,2338 45,56 
20 / 1000 5,4050 4,8881 0,5169 100,72 

101,14 

5,2992 5,1939 0,1053 20,52 

32,99 
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Obr. 13. Vliv teplot na váhový úbytek materiálu EA3152 

 

Tabulka 6 - Hodnoty hmotností a úbytků pro vzorky materiálu 3003+4343, plocha 

vzorku 0,00954 m2 

35°C 49°C 
vzorek 

/ 
délka 

expozice 
[hod] 

hmotnost 
před 

testem 
[g] 

hmotnost 
po testu 

[g] 

váhový 
úbytek 

[g] 

váhový 
úbytek 

vztažený 
na plochu 

[g/m2] 

průměrný 
váhový 
úbytek 

vztažený 
na plochu 

[g/m2] 

hmotnost 
před 

testem 
[g] 

hmotnost 
po testu 

[g] 

váhový 
úbytek 

[g] 

váhový 
úbytek 

vztažený 
na plochu 

[g/m2] 

průměrný 
váhový 
úbytek 

vztažený 
na plochu 

[g/m2] 
1 / 400 17,7228 17,1368 0,5860 61,43 17,7389 17,2561 0,4828 50,61 
2 / 400 17,9218 17,3591 0,5627 58,98 17,9038 17,4309 0,4729 49,57 
3 / 400 17,9592 17,3848 0,5744 60,21 17,9276 17,4170 0,5106 53,52 
4 / 400 17,9425 17,3841 0,5584 58,53 17,8797 17,3883 0,4914 51,51 
5 / 400 17,7620 17,2195 0,5425 56,87 

59,20 

17,6288 17,0802 0,5486 57,51 

52,54 

6 / 600 17,9555 17,1933 0,7622 79,90 17,7840 16,9592 0,8248 86,46 
7 / 600 17,7049 16,9350 0,7699 80,70 17,5280 16,7728 0,7552 79,16 
8 / 600 17,4518 16,7179 0,7339 76,93 17,5620 16,8838 0,6782 71,09 
9 / 600 17,5064 16,7576 0,7488 78,49 17,9305 17,0993 0,8312 87,13 
10 / 600 17,9023 17,1373 0,7650 80,19 

79,24 

16,4965 15,7686 0,7279 76,30 

80,03 

11 / 800 17,8193 16,8118 1,0075 105,61 17,6559 16,6617 0,9942 104,21 
12 / 800 17,8855 16,8333 1,0522 110,29 17,8519 16,7972 1,0547 110,56 
13 / 800 17,9148 16,8934 1,0214 107,06 17,8673 16,9337 0,9336 97,86 
14 / 800 17,9219 16,9345 0,9874 103,50 17,9407 17,0016 0,9391 98,44 
15 / 800 17,8275 16,8608 0,9667 101,33 

105,56 

17,5648 16,5099 1,0549 110,58 

104,33 

16 / 1000 17,4013 16,2356 1,1657 122,19 17,9289 16,6276 1,3013 136,40 
17 / 1000 17,4666 16,2643 1,2023 126,03 17,5894 16,2536 1,3358 140,02 
18 / 1000 17,9318 16,7034 1,2284 128,76 17,9215 16,4329 1,4886 156,04 
19 / 1000 17,5651 16,3926 1,1725 122,90 17,9421 16,5315 1,4106 147,86 
20 / 1000 17,8256 16,6219 1,2037 126,17 

125,21 

17,4992 16,1278 1,3714 143,75 

144,82 
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Obr. 14. Vliv teplot na váhový úbytek materiálu 3003+4343 

 

Z grafického vyjádření je jasně zřetelné, že pro slitiny HA9060 a EA3152 je 

prostředí SWAAT testu při 35°C výrazně agresivnější v porovnání s 49°C. Oproti tomu  

v případě slitiny 3003+4343 neměly rozdílné teploty prakticky žádný vliv. Váhové úbytky 

v průběhu testu byly při obou teplotách velmi podobné a lišily se až u doby expozice 1000 

hodin, kde byl zaznamenán větší úbytek materiálu u vzorků testovaných při 49°C. Obecně 

tedy váhové změny při jedné či druhé teplotě je třeba obezřetně interpretovat, hlavně s 

ohledem na možné nerovnoměrné anebo lokální napadení. 

3.4.2 Metalografický rozbor 

I při vizuálním porovnání byla jasně viditelná vyšší úroveň korozního napadení u 

vzorků slitin HA9060 a EA3152 testovaných při teplotě 35°C. U slitiny 3003+4343 byla 

zaznamenána vyšší četnost lokálního napadení vzorků testovaných při 35°C, tyto však byly 

menšího plošného rozsahu. Poznatky z vizuální prohlídky vzorků jsou uvedeny v tabulce 7. 

Jelikož byl stav vzorků odebraných po dané expozici velmi podobný, jsou poznatky 

shrnuty vždy pro daný časový interval.  

Na obrázcích 15-17 je dokumentován stav vzorků č. 14 odebraných z korozní 

komory po 800 hodinách a chemickém čištění, vzorek testovaný při teplotě zkušebního 

prostoru 35°C je na snímcích nahoře. Tyto vzorky pak byly podrobeny metalografickému 

rozboru pro stanovení druhu a formy korozního napadení.  
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Tabulka 7 - Vizuální poznatky korozního napadení 

Teplota 
Slitina 

Doba 
expozice 

[hod] 
35°C 49°C 

400 
výskyt lokální nerovnoměrné 
koroze, ojediněle počínající 
bodová koroze 

ojediněle výskyt nerovnoměrné  a 
bodové koroze malého rozsahu 

600 
výskyt lokální nerovnoměrné 
koroze, ojediněle již bodová 
koroze 

ojediněle výskyt nerovnoměrné  a 
bodové koroze malého rozsahu 

800 

výskyt nerovnoměrné koroze na 
většině plochy a několika 
korozních bodů, zřetelná 
perforace trubky 

ojediněle výskyt nerovnoměrné  a 
bodové koroze malého rozsahu 

HA9060 

1000 

výskyt nerovnoměrné koroze na 
většině plochy a několika 
korozních bodů, zřetelná 
perforace trubky u více bodů 

ojediněle výskyt nerovnoměrné  a 
bodové koroze malého rozsahu, u 
několika bodů zřetelná perforace 
trubky 

400 
nerovnoměrná koroze většího 
plošného rozsahu, větší výskyt 
bodové koroze malého rozsahu 

ojediněle výskyt nerovnoměrné  a 
bodové koroze malého rozsahu 

600 

nerovnoměrná koroze většího 
plošného rozsahu, větší výskyt 
bodové koroze malého rozsahu, u 
několika bodů již zřetelná 
perforace trubky 

ojediněle výskyt nerovnoměrné  a 
bodové koroze malého rozsahu 

800 

nerovnoměrná koroze většího 
plošného rozsahu, větší výskyt 
bodové koroze malého rozsahu, u 
několika bodů již zřetelná 
perforace trubky 

ojediněle výskyt nerovnoměrné  a 
bodové koroze malého rozsahu, u 
několika bodů zřetelná perforace 
trubky 

EA3152 

1000 

nerovnoměrná koroze velkého 
plošného rozsahu, větší výskyt 
bodové koroze malého rozsahu, u 
několika bodů již zřetelná 
perforace trubky 

ojediněle výskyt nerovnoměrné  a 
bodové koroze malého rozsahu, u 
několika bodů zřetelná perforace 
trubky 

400 
výskyt převážně bodové koroze o 
vysoké četnosti a malých 
rozměrech 

výskyt převážně bodové koroze o 
nižší četnosti, ale většího rozsahu 

600 
vysoká četnost malých korozních 
bodů, několik bodů většího 
rozsahu 

výskyt malých i větších 
korozních bodů, převažují větší 

800 
výskyt bodů několika velikostí, 
malé a velké přibližně ve stejném 
počtu 

výskyt převážně větších 
korozních bodů, u několika bodů 
zřetelná perforace 

3003+4343 

1000 

výskyt bodů několika velikostí, 
malé a velké přibližně ve stejném 
počtu, u několika bodů zřetelná 
perforace 

výskyt převážně větších 
korozních bodů, u několika bodů 
zřetelná perforace 
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Obr. 15. Slitina HA9060, vzorky č. 14. Expozice SWAAT 800 hodin, 35°C nahoře, 

49°C dole. Výška vzorku 16 mm. 

 

 

Obr. 16. Slitina EA3152, vzorky č. 14. Expozice SWAAT 800 hodin, 35°C nahoře, 

49°C dole. Výška vzorku 16 mm. 
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Obr. 17a. Slitina 3003+4343, vzorky č. 14. Strana 3003. Expozice SWAAT 800 

hodin, 35°C nahoře, 49°C dole. Výška vzorku 30 mm. 

 

 

Obr. 17b. Slitina 3003+4343, vzorky č. 14. Strana 4343. Expozice SWAAT 800 

hodin, 35°C nahoře, 49°C dole. Výška vzorku 30 mm. 

 

Velikost vzorků byla vhodně upravena a vzorky byly po zalití do pryskyřice 

postupně broušeny a vyleštěny. Metalografický rozbor byl proveden pomocí optického 

mikroskopu se záznamovým zařízením. Během tohoto rozboru nebyl zjištěn rozdíl v druhu 

korozního napadení mezi vzorky testovanými při rozdílných teplotách. Ve všech případech 
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byl druh korozního napadení identifikován jako nerovnoměrná nebo lokální bodová koroze 

s výskytem mezikrystalové koroze (obrázky 18-23). U těchto vzorků byla stanovena i 

maximální hloubka korozního napadení, která je k danému množství výskytů bodové 

koroze na jednom vzorku pouze informativní a nemá zaručeně vypovídající charakter. 

Naměřené hodnoty jsou uvedeny v tabulce 8. Dojde-li k prokorodování stěny trubky 

kondensátoru, jako v případě obr. 18 uvádí se hloubka bodové koroze jako 100% tloušťky 

stěny. 

 

Tabulka 8 - Maximální hloubka korozní napadení [µm] stanovená metalografickým 

rozborem v daném řezu u vzorků č. 14 

Slitina / teplota 35°C 49°C 
HA9060 290,6 267,4 
EA3152 174,9 497,5 

3003+4343 732,7 1279,1 
 

 

Obr. 18. Kolmý řez části ploché trubky kondensátoru s kruhovými otvory pro 

chladící médium. Bodová koroze s perforací stěny, slitina HA9060, testováno při 

35°C/800h. 
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Obr. 19. Bodová koroze, slitina HA9060, testováno při 49°C/800h. 

 

 

Obr. 20. Nerovnoměrná a bodová koroze, slitina EA3152, testováno při      

35°C/800h. 
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Obr. 21. Nerovnoměrná (bodová) koroze, slitina EA3152, testováno při 49°C/800h. 

 

 

Obr. 21a. Mezikrystalová koroze 

 



2010 Vliv rozdílných teplot při SWAAT testu na korozní odolnost hliníkových slitin 

Petr Kijonka  Strana 34 z 38 

 

 

Obr. 22. Kolmý řez materiálem. Bodová koroze, slitina 3003+4343 (základ+tenká 

vrstva), testováno při 35°C/800h. 

 

 

Obr. 22a. Mezikrystalová koroze šířící se po hranicích zrn usměrněných 

válcováním 
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Obr. 23. Bodová koroze, slitina 3003+4343, testováno při 49°C/800h. 

 

 

Obr. 23a. Mezikrystalová koroze šířící se po hranicích zrn usměrněných 

válcováním 

3.4.3 Diskuze a porovnání výsledků 

Materiál kondenzační trubky má mít poněkud vyšší Ecor (o 50-100mV) ve spojení 

s dalšími slitinami Al (vlnovec, bočnice) z hlediska článku a katodické ochrany, tab. 3. 

Tím je pak zajištěna požadovaná životnost nejslabšího článku výrobku, tedy stěny trubky. 

Dobrých výsledků vedoucích k prodloužení životnosti výrobku se dnes dosahuje mimo jiné 

užitím práškového zinku aplikovaného na povrch trubky před pájením. Toto však s sebou 
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nese úskalí v podobě vyšších nároků na správné nastavení pájecího profilu ve srovnání 

s nepozinkovanými trubkami. Je-li pájecí profil nastaven nevhodně povede korozní proces 

vlivem nežádoucí difůze zinku do pájeného spoje k odkorodování pájky a tím pak ke ztrátě 

katodické ochrany poskytované vlnovcem.  

Korozní hmotnostní úbytky materiálu jsou směrodatné pro rovnoměrnou korozi. Při 

výskytu převážně bodové koroze tyto úbytky částečně (polovičatě) mohou charakterizovat  

rozsah koroze a její nebezpečí (pro perforaci stěny). Podle naměřených hmotnostních 

úbytků by bylo zajímavé spočítat rozměrový úbytek a ten porovnat s maximální hloubkou 

pittingu, stanovenou např. metalograficky (stanovit pitting index p = hpmax/hm).  

Prověřit zda při teplotě 35°C vznikal vyšší počet menších korozních bodů a při 

49°C menší počet větších důlků. Vyšší teplota 49°C se neprojevila na zvýšení rychlosti 

celkové koroze, v souvislosti s zrychlením zkoušky. Při volbě teploty testu je třeba 

uvažovat teploty na povrchu chladičů  v provozu (průměrné i maximální hodnoty, rozsah a 

kolísání teploty). Hodnověrnost výsledků testu v porovnání s reálným provozem souvisí 

též s obsahy chloridů (Cl-) vyskytujícími se v reálném podmínkách – při vypařování 

vodných roztoků nastává jejich zahušťování (krystalizace), naopak vlivem dešťových 

srážek apod. jejich zředění anebo vymývání (odstraňování). Urychlené korozní zkoušky 

jsou nastaveny tak, aby odpovídaly pokud možno co nejvíce těm nejtvrdším reálným 

podmínkám.  Korozní potenciál a potenciály bodové koroze mohou také ovlivňovat další 

složky, např. s oxidačním účinkem. 

Pro preciznější stanovení hmotnostních úbytků normy doporučují použít další 

referenční vzorky pro stanovení resp. kompenzaci možných váhových úbytků 

exponovaných vzorků při moření.  

Podobné nerovnoměrné, hlavně bodové napadení a proděravění trubek (obr. 15-23) 

bylo zjištěno i na reálných chladičích v provozu. Porovnají-li se výsledky provedených 

testů z hlediska druhu korozního napadení, není směrodatné, která z výše uvedených teplot 

se použije pro testování při vývoji tepelného výměníku, protože v obou případech 

převažoval výskyt nerovnoměrného nebo bodového napadení materiálu.  

Jelikož jsou teploty pro testování většinou pevně definované specifikací výrobku, je 

volba teploty možná pouze při vývojových studiích nových výrobků či tvorbě nové 

výrobkové specifikace. V takovém případě je vhodné užití teploty, která povede 

k rychlejšímu výskytu projevů koroze u daného materiálu, především z ekonomického 

hlediska. Je pak totiž možné volit kratší expoziční časy při dosažení srovnatelných 

výsledků.
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4. Závěr 

Obsahem této práce bylo stanovení vlivu rozdílných teplot při SWAAT testu 

hliníkových slitin používaných při výrobě tepelných výměníků automobilu na jejich 

korozní odolnost.  

V první části byly osvětleny základní pojmy oblasti koroze hliníku a jeho slitin a 

způsoby testování korozní odolnosti komponent automobilového průmyslu vyráběných 

z hliníkových slitin. 

V experimentální části byla srovnána míra korozního napadení vzorků 

připravených z vybraných hliníkových slitin (HA9060, EA3152 a 3003+4343) 

vystavených podmínkám SWAAT testu při stanovených teplotách zkušebního prostředí. 

Orientačně odolnost vůči korozi byla určena pomocí měření samovolného korozního 

potenciálu. Při gravimetrické metodě byl porovnán úbytek základního materiálu ve 

stanovených dobách expozice v závislosti na teplotě zkušebního prostředí. Ačkoli byl 

váhový úbytek vzorků slitin HA9060 a EA3152 testovaných při teplotě 35°C výrazně 

vyšší, nelze podmínky SWAAT testu při této teplotě obecně stanovit jako korozně 

agresivnější. Porovnávání dle váhových změn je problematické, když rozhodující je 

nerovnoměrné bodové napadení a maximální hloubkou průniku koroze. Také pomocí 

metalografického rozboru korozního napadení nebylo možné označit podmínky při jedné či 

druhé teplotě jako agresivnější, v obou případech se koroze řídila stejným mechanismem a 

hlavním druhem korozního napadení byla bodová koroze. Korozní napadení se lišilo 

v četnosti a plošném rozsahu (tj. hustotě a formě). Vliv rozdílných teplot na agresivitu 

SWAAT testu souvisí tedy především s testovanou hliníkovou slitinou a je obtížné 

stanovit, při které testovací teplotě je napadení vyšší, hlavně z hlediska perforace stěny. 
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