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Abstrakt 

Náplní této diplomové práce bylo zjistit příčiny tvorby černých povlaků a puchýřků na 

povrchu vybraných pájených hliníkových bloků, dodané ke zkušebním testům v rámci hledání 

finančních úspor. Bylo poptáno několik dodavatelů, z nichž jeden nabízel výhodnou cenu a 

dle poskytnutých analýz i odpovídající kvalitu, která byla plně v souladu s normou Al EN 

AW 6082. Měření pomocí barevné metalografie s leptáním a EDX analýzou byla provedena 

ve spolupráci s týmem pana Prof. Ing. Vlastimila Vodárka, CSc. na Vysoké škole Báňské 

Technické Univerzitě v Ostravě. 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

This Thesis is focused on reasons of blackcoating and blistering formation on surface of 

soldered aluminium blocks which have been delivered as samples for testing for cost saving 

gaining. In this case have asked some suppliers and one of them offered convenient price with 

appropriate quality regarding quality standard Al EN AW 6082. The analysis of the blocks 

has been realized by Coloured Metallography and EDX analysis along with Prof. Ing. 

Vlastimil Vodárek, CSc. team on Technical University of Ostrava. 
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Úvod 

Pájení, jako spojovací metoda za tepla, patří k nejstarším způsobům spojování materiálů. Tuto 

metodu používali již staří Egypťané a Římané dávno před naším letopočtem a na našem 

území slavní šperkaři Velkomoravské říše v 2. půli devátého století a přesto se průmyslové 

používání datuje teprve od roku 1930. Původně se předpokládalo, že neúspěchy při zavádění 

pájení do výroby pramení nejen ze zručnosti dělníka, ale taky z důsledku nedodržení 

konstrukčních a technologických podmínek. To zbrzdilo průmyslové uplatnění, a to hlavně 

v případech, kdy to bylo nejvíce ekonomicky výhodné. 

Nejvýhodnější použití pájení je v sériové a hromadné výrobě drobných a středně velkých 

součástí, kde se vyžaduje velká produktivita práce, a to v oblastech strojírenství, 

elektrotechnického, chladírenského, spotřebního a hlavně automobilového průmyslu. 

Výrobky určené pro pájení jsou nejčastěji zhotoveny z tenkých plechů, profilů nebo trubek o 

tloušťce menší než 2 mm. 

Od pájeného spoje se vyžaduje buď jen těsnost , elektrická vodivost, korozivzdornost nebo 

mechanická pevnost při statickém či mechanickém namáhání do teploty max. 250ºC. Pro 

pájení se používají měkké pájky cínové, tvrdé pájky z Al a Cu a jejich slitin, případně pájky 

z Ag. Ve většině případů se jedná o mechanizované způsoby pájení, jen při kusové výrobě 

musíme uvažovat o ručním způsobu pájení. 

Výhodné je používat pájení při spojování kombinací železných a neželezných materiálů, při 

spojování materiálů žáropevných, žáruvzdorných a korozivzdorných ocelí a slitin s vysokou 

pevností a tam, kde tavné svařování je nepoužitelné z metalurgických nebo technologických 

důvodů. 

Častá aplikace pájení je při výrobě oběžných kol turbokompresorů, plynových a parních 

turbín, tepelných výměníků, palivových článků v jaderných elektrárnách. 

V této diplomové práci bude řešen problém vzniku puchýřků při pájení hliníkového bloku ze 

slitiny Al 6082. Tyto bloky se používají pro spojování jednotlivých koncových částí 

hliníkových trubek klimatizačního okruhu u různých výrobců automobilů. Slitina Al 6082 ve 

spojovacím bloku byla vybrána firmou Daimler – Benz. 
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Obr. 1. Spoje lopatek oběžného kola turbokompresoru pájené ve vakuu [1] 

  

Obr. 2 Distanční mřížka palivového článku jaderného reaktoru [2] 
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Další oblastí aplikací pájení je při stavbě družic, raket apod., kde zhotovené spoje pracují při 

vysokých nebo kryogenních teplotách. Od pájeného spoje je vyžadována vysoká odolnost 

vůči creepu, oxidaci, korozi a dobrá houževnatost. V těchto případech je nutno použít 

speciálních pájek na bázi niklu, palladia, zlata a u cínových pájek určitě neagresivního tavidla. 

Výhodným se jeví použití vakua a vysoce čisté redukční atmosféry jako potřebné ochrany 

před nečistotami. Pájení poskytuje v častých případech řadu ekonomických a technických 

výhod oproti svařování klasickými metodami (plamenem, el. obloukem) zejména z důvodu, 

že při pájení nenastává v místě spoje roztavení základních spojovacích materiálů, ale pouze 

jejich ohřátí na cca 50ºC nad teplotu likvidu použité pájky. Spojení nejčastěji nastává 

v důsledku difuze a rozpustnosti pájky a základních materiálů (obr. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 Makrosnímek ocelového spoje, který byl zhotoven pájením v průběžné peci s redukční 

atmosférou pájkou E-Cu. Pájka byla vložena pouze z jedné strany spoje. [1] 
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Hlavní výhody při pájení: 

- menší spotřeba tepelné energie, větší pracovní rychlost, 

- vysoká hospodárnost výroby i při použití dražší pájky, 

- vysoká produktivita práce (možnost zhotovení více spojů stejné kvality najednou), 

- možnost mechanizace a automatizace pájení, 

- čistější a příjemnější pracovní prostředí, 

- možnost spojování všech kovů a slitin, kombinace kovových a nekovových materiálů, 

- velká rozměrová přesnost součástek po pájení, 

- možnost pájení s tepelným zpracováním - dosažení vysoké pevnosti spoje, 

- pěkný vzhled povrchu nebo celé součástky, 

- vzniká menší vnitřní pnutí ve spoji a nedochází k velkým strukturním změnám 

základního materiálu, 

- pájka vyplní celý průřez spoje, i když je vložena jen z jedné strany. 
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1. Fyzikální podstata pájení 

Pájení je definováno jako způsob metalurgického spojování kovových součástí roztavenou 

pájkou, kdy pájené plochy nejsou nataveny, ale jen smáčeny pájkou. Hlavní podmínkou je 

dobrá smáčivost spojovaného materiálu tekutou pájkou. Atomy na povrchu základního 

materiálu a tekuté pájky se dostanou do tak blízkého kontaktu, že se vytvoří podmínky pro 

účinek adhezních a kohezních sil. Adhezní povrchové spojení může být tak považováno za 

zvláštní případ pájení. Vlivem kapilárního tlaku nastává tečení pájky v mezeře spoje všemi 

směry. Ve své podstatě je kapilární pájení vcelku analogické s průtokem vody v potrubním 

systému, jelikož jde v obou případech o tekutinu, která proudí mezi dvěma tuhými plochami. 

Hnací silou při pájení je kapilární tlak, který nutí pájku vyplnit mezeru všemi směry, naopak u 

vody v potrubí je hnacím motorem čerpadlo. 

Na základě znalostí hydromechaniky lez vysvětlit charakteristické vlastnosti pájení, jako je 

smáčivost a vzlínavost. Důležitou roli při pájení hraje povrchové napětí v dotykových 

plochách mezi tuhým materiálem, pájkou a tavidlem a ochrannou atmosférou. 

1.1 Povrchové napětí 

Vznik povrchového napětí v pájce lze vysvětlit vzájemnou přitažlivostí, jež existuje mezi 

různými částicemi tekutiny (obr. 4).  

Povrchové napětí vzniká tím, že molekuly na povrchu kapaliny nejsou ze všech stran 

obklopeny jinými molekulami téhož druhu a jsou proto silami molekul vtahovány do vnitřku 

kapaliny. Molekuly, které jsou na povrchu, jsou pod vlivem jednosměrné přitažlivosti 

směřující kolmo na povrch tekutiny. To znamená, že povrch tekutiny má oproti vnitřku 

přebytek energie a tento přebytek energie se sníží tím, že kapka tekutiny nabude dokonalého 

kulového tvaru, což je tvar, jenž má při daném objemu ze všech geometrických útvarů 

nejmenší povrch. Díky povrchovému napětí má povrch snahu se stáhnout na co nejmenší 

plochu. Z toho plyne, že snaha kapalin dosáhnout nejmenšího povrchu je výsledkem sil 

působících na jejich povrchu. 

Povrchové napětí můžeme definovat jako sílu působící kolmo na jednotku délky povrchu 

v jeho rovině. Jednotkou povrchového napětí je N.m-1. Má-li se zvětšit povrch kapaliny 

přivedením dalších molekul z vnitřku kapaliny, je třeba proti této síle vykonat práci, která je 
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rovna součinu povrchového napětí a přírůstku povrchu (dA=σ∆S) [J]. V tab. 1 jsou uvedeny 

hodnoty povrchového napětí některých kovů a slitin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 Schematické znázornění povrchového napětí tekutiny [1] 

 

Tab. 1 Hodnoty povrchového napětí [1] 

 

Materiál Teplota [ºC] σ[mN.m-1]
Grafit - 27 
Cin 240 350 
Olovo 320 463 
 350 440 
 650 426 
 850 409 
Zinek 420 824 
 600 780 
Hliník 670 915 
Stříbro 995 920 
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1.2 Smáčivost a roztékavost 

Smáčivost definujeme, jako schopnost pájky přilnout k čistému povrchu spojovaného 

materiálu při určité teplotě. Při smáčení nabude kapka roztavené pájky takového tvaru, při 

kterém je povrchová energie systému základní materiál – pájka – tavidlo minimální a mohou 

působit meziatomární síly (obr.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5 Schematicky znázorněná smáčivost na povrchu podložky [1] 

Roztékavost je schopnost pájky roztéct se při určité teplotě po vodorovném povrchu 

základního materiálu. 
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1.3 Vzlínavost 

Vzlínavost lze definovat, jako schopnost tekuté pájky vyplnit při pracovní teplotě úzkou 

mezeru spoje působením kapilárních sil. Velikost kapilární síly se určuje podle zákonů 

hydrodynamiky, které platí pro laminární proudění [3]. Na obr. 6 je schéma znázornění 

vzlínavosti pájky. 

Obr. 6 Schematické zobrazení proudění pájky ve vodorovném spoji [1] 
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2. Metalurgické reakce při pájení 

Při pájení je tekutá pájka a tuhý základní materiál určitou dobu ve vzájemném styku. Podle 

druhu pájky a základního materiálu může na hranici jejich styku nastat několik reakcí: 

- adhezní spojení 

- vzájemná reakce pájky a základního kovu 

- rozpouštění základního kovu pájkou 

- reakce složek pájky s povrchovým oxidem základního materiálu 

Adhezní spojení je takový případ, kde nedochází k vzájemné rozpustnosti pájky a základního 

materiálu. Adhezního spojování se využívá tehdy, jestliže při spojování nesmí dojít ke změně 

chemického složení spojovaných materiálů. Většinou  se při pájení vytvoří přechodové oblasti 

určité tloušťky, které mají jiné chemické, fyzikální a mechanické vlastnosti než spojované 

materiály. 

Pájený spoj se skládá nejčastěji ze čtyř oblastí (obr. 7). 

1) Základní materiál s nezměněným chemickým složením nebo se strukturními změnami 

způsobenými ohřevem (rekrystalizace, alotropní přeměny…) 

2) Přechodová oblast na straně základního materiálu 

3) Přechodová oblast na straně pájky 

4) Pájka ve vytaveném stavu 

 

 

 

 

 

Obr. 7 Schéma pájeného spoje [1] 
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2.1 Difuze 

Podmínkou pro vznik difuze při pájení je přemístění atomů pájky a základního materiálu, 

které je podmíněno gradientem koncentrace. Na difuzi mají vliv poruchy struktury, gradient 

teploty, aktivity apod. [4] 

Difuze ve vícesložkových kovech – slitinách je jevem o dost složitějším, hlavně při pájení. U 

vícesložkových pájek, které vytvářejí tuhé roztoky, eutektické směsi a intermetalické 

sloučeniny, probíhá difuze v několika fázích, kdy součinitelé difuze budou mít v různých 

fázích různé hodnoty. Difuzní procesy jsou závislé na typu a pravidelnosti stavby krystalové 

mřížky kovů. U kovů s kubickou prostorově centrovanou mřížkou bude probíhat difuze 

rychleji než v kovech s mřížkou, kde jsou atomy hustě uspořádány – vznik intermetalických 

fází. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr 8 Schéma difuze pájky základního materiálu [1] 

 a) po povrchu , b) po hranicích zrn,  c)  uvnitř zrn,   A) základní materiál 

S poruchami krystalické stavby rovněž souvisí rozdíl součinitelů povrchové difuze na 

hranicích zrn a objemové difuze. Aktivační energie souvisí zase se vzájemnými silami mezi 

atomy. Čím jsou vzájemné síly mezi atomy menší, tím je i menší aktivační energie a tím větší 
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součinitel difuze. Součinitel difuze prvků pájky se mění v závislosti na vlastní koncentraci a 

v závislosti na koncentraci ostatních prvků. Difuze je horší u materiálů s nižší tepelnou 

vodivostí. 
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3. Přehled používaných pájek pro automobilový průmysl 

Pájkou je myšlen přídavný materiál používaný při pájení a vlastnosti pájek můžeme rozdělit 

takto: 

- pájka by měla mít vždy nižší teplotu tavení než spojovaný materiál, 

- interval pro kapilární pájky má být úzký (<100ºC), nebo se volí eutektické složení 

pájky, protože v opačném případě při malém ohřevu snadno tavitelné pájky mají snahu 

se navzájem oddělit. Složka pájky s nižší teplotou tavení se začne měnit v taveninu 

nejdříve a nechá za sebou škraloup ze složek s vyšší teplotou taní. Toto se nazývá 

likvace (odměšování) a je při pájení nežádoucí, protože vzniklá skořápka není 

dostatečně tekutá a pájka nezaplní dokonale pájenou mezeru, 

- pájka nemusí mít stejné ani podobné chemické vlastnosti jako spojované kovy, na 

rozdíl od svařovacího drátu, 

- pro kapilární pájení je nezbytné, aby pájka měla dobré pájecí vlastnosti, to je závislé 

na chemickém složení pájky a na kombinaci základního materiálu a tavidla, 

- nutná vysoká čistota surovin při výrobě pájek, protože nečistoty v nich obsažené 

výrazně snižují deformační vlastnosti přechodové oblasti spoje a korozní odolnost 

pájeného spoje, 

- je výhodné, když má pájka v roztaveném stavu malé povrchové napětí a nízkou 

viskozitu, to je závislé na chemickém složení, 

- je vhodné používat kovy s vysokou čistotu pro jejich vysokou tažnost, jenže mají nižší 

pevnost. Eutektické pájky mají obdobné pájecí vlastnosti jako čisté kovy, ale mají 

oproti nim zvýšenou tvrdost, pevnost a křehkost. Z toho vyplývá, že pájky tažnější, i 

když méně pevné, jsou vhodné pro spoje, které jsou namáhány chvilkovým extrémním 

namáháním. 

3.1 Bezolovnaté pájky 

Nejprve se zmíním o slitinách používaných na bázi olova, které se nejčastěji používaly 

v elektrotechnickém průmyslu pro vytváření elektrických spojů na osazených deskách 

plošných spojů pájkami na bázi Sn-Pb.  

Pájecí slitiny používané v elektrotechnice spadají do úzkého pásma od 60 hm.% Sn/40 hm.% 

Pb až po 65 hm.% Sn/35 hm.% Pb. Uvnitř tohoto rozsahu je eutektická slitina, která je 
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definovaná jako 62 hm.% Sn/38 hm.% Pb a která se taví při nejnižší teplotě ze všech slitin 

cínu a olova, a to při 183ºC.  

3.2 Fázový diagram  

Téměř všechny dostupné slitiny jsou založeny na systémech, kde jsou kovy v kapalném stavu 

zcela mísitelné, ale vždy to neplatí, je třeba mít na paměti, že existují kovy, jež se vůči sobě 

chovají jako olej a voda. Jsou tedy zcela nemísitelné. A i když jsou dva kovy v kapalné fázi 

jeden ve druhém zcela rozpustné, neznamená to ještě, že při tuhnutí musí vždy vytvořit 

pevnou homogenní fázi. 

 

Obr. 9  Fázový diagram Sn-Pb [9] 

Fázový diagram popisuje strukturu slitiny a zároveň její vlastnosti, které závisí na povaze 

pevné fáze nebo fází. Podobně jako sůl snižuje bod tuhnutí vody, bod tuhnutí kovu se snižuje 

zpravidla, když tekutý kov obsahuje v roztoku i jiné kovy. Na fázovém diagramu Sn – Pb  

(obr. 9) čára AB ukazuje, jak se bod tuhnutí cínu sníží z 232ºC v čistém stavu na 183ºC, když 

obsahuje 38 hm.% Pb. Podobně čára CB ukazuje, jak poklesne bod tuhnutí olova z 327ºC 

v čistém stavu na 183ºC ve slitině při obsahu 62 hm.% Sn. Nad čarou ABC je slitina 

v kapalném stavu,a pod čarou  ADBFC je slitina v tuhém stavu [9]. 
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3.3 Bezolovnaté slitiny jako náhrada Sn-Pb 

Byla provedena a dokumentována spousta vědeckých výzkumů pro stanovení nejvhodnějších 

náhrad pájek Sn-Pb. Záhy se zjistilo, že existuje spousta vhodných slitin a každá s různými 

přednostmi a nevýhodami. Postupně byla provedena selekce a vybrány ty nejvhodnější pro 

automobilový průmysl.  

3.4 Druhy pájek 

 Pájky se obecně rozdělují dle teploty tavení na dvě hlavní skupiny: 

- měkké pájky s teplotou tavení < 450ºC, 

- tvrdé pájky s teplotou tavení > 450 ºC. 

3.5 Měkké cínové pájky 

 

Obr. 10  Binární diagram Sn-Zn [11] 

Jako základní prvek bezolovnatých pájek je používán cín, a to zejména pro jeho, v porovnání 

s ostatními kovy, relativně nízkou teplotou tání. Na obr. 10 je znázorněn diagram systému Sn-
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Zn. Tento diagram je jednoduchý, pouze s jednou eutektickou reakcí bez vzniku 

intermediálních fází. Eutektická reakce probíhá při teplotě 198,5ºC ve slitině o složení 85,1 

at.% Sn. Mezní rozpustnost zinku v tetragonálním cínu odpovídá při této teplotě 0,6 at.% Zn, 

kdy na druhé straně je maximální rozpustnost cínu v hexagonálním (HTU) zinku pouze 0,039 

at.% Sn. Proto můžeme ve slitinách očekávat dvoufázovou oblast složenou z primárně 

vyloučených krystalů prakticky čistého zinku pro podeutektické slitiny Sn-Zn nebo cínu pro 

slitiny obsahující více než 85 at.% Sn. Dále se bude nutně ve struktuře objevovat eutektikum 

různé morfologie dle podmínek krystalizace. 

3.6 Tvrdé pájky pro pájení hliníku 

Tvrdé pájky pro pájení hliníku jsou založeny na bázi Al-Si. Otázka koroze by se mohla 

zanedbat v případě, že by se jednalo při pájení o stejný základní materiál, z jakého je i pájka. 

Později se budu věnovat problémům při pájení slitiny Al 6082 s vysokým obsahem Mg 

pájkou Al-Si12 a v tomto případě již, jak bude vysvětleno, nelze brát na lehkou váhu rozdílné 

chemické složení a z toho plynoucí i rozdílné, jak chemické, tak i fyzikální vlastnosti, zněny 

struktury při pájení základního materiálů, ale i výskyt specifických změn v základní materiálu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11  Binární diagram Al-Si [1] 
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4. Technologie pájení 

Pro vzájemné spojování kovů pájením se používají různé metody, které se od sebe liší 

způsobem a rychlostí ohřevu pájeného spoje, a to jak místního nebo celého objemu součástí. 

Je třeba zohlednit investiční a provozní charakter technologie pájení, potřebu pracovního 

prostoru a co je nejdůležitější z ekonomického hlediska, možnost mechanizace a automatizace 

procesu pájení. Dále v práci bude popsána technologie pájení plamenem, která je ve 

společnosti Visteon-Autopal, s.r.o., jednou z nečastěji užívanou technologií a kde také díky 

poskytnutí informací, mohla tato práce vzniknout. 

4.1 Pájení plamenem 

Pro dosažení pájecí teploty místní oblasti spoje se používá teplo získané spalováním hořlavé 

směsi plynů. Pájení plamenem je vhodné pro opravy, údržbu, montáž a kusovou výrobu 

rozměrnějších dílů. Při sériové výrobě se používá mechanizovaný a automatizovaný způsob 

práce. Výhoda pájení plamenem oproti jiným metodám spočívá v nízkých investičních 

nákladech na pájecí zařízení a příslušenství. Běžné zařízení pro pájení plamenem se skládá: 

- ze zdroje plynů, 

- z pájecích hořáků s příslušenstvím, 

- z pomocných přípravků.  

4.2 Plyny 

Pro vytvoření pájecího plamene je možno použít skoro všechny dostupné technické hořlavé 

plyny nebo tekutá paliva. Mezi nejvíce užívané patří: 

- propan, 

- acetylen, 

- svítiplyn, 

- vodík, 

- zemní plyn. 

Tekutá paliva: 

- benzín, 

- petrolej, 
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- etylalkohol. 

Tabulka 2 ukazuje vlastnosti běžně používaných plynů. Uvedené plyny se můžou mísit buď 

s kyslíkem nebo se vzduchem. Na druhu hořlavé směsi závisí tvar, intenzita a složení plamene 

a tím i oblast použití. 

Tab. 2 Vlastnosti plynů používaných při pájení [1] 

Druh Chemická značka Hustota 
[g.dm-3]

Výhřevnost
[J.m-3] 

Teplota plamene 
[ºC] 

Acetylén C2H2 1,179 48000 3150 
Vodík H2 0,0898 10700 2100 
Metan CH4 0,715 36300 2000 
Etan C2H6 1,36 58500 2050 
Propan C3H8 2,0 86000 2050 
Butan C4H10 2,7 115000 2050 

 

4.3 Pájecí hořáky 

K vytvoření pájecího plamene je třeba určitého tlaku plynu vytvářejícího hořlavou směs. 

Kyslík se buď přivádí z láhve pod tlakem, anebo z okolního nebo stlačeného vzduchu, z toho 

důvodu rozeznáváme dva druhy pájecích hořáků: 

- s nasáváním vzduchu, 

- na stlačený vzduch nebo kyslík. 

4.3.1 Hořák s nasáváním vzduchu 

Patří sem hořáky spalující tekutá paliva, jako je benzín, petrolej, propan, butan, acetylén… 

Hořlavý plyn, který proudí tryskou, zde nasává určité množství vzduchu potřebné pro 

spalování. Nejpoužívanějším nářadím, hlavně pro měkké pájení je pájecí lampa. Pájecí lampy 

se vyrábějí v různých velikostech a jejich nevýhodou je čas nutný pro přípravu. Tato 

nevýhoda je eliminována hořáky na tekutý plyn (propan – butan), tyto hořáky se vyrábějí v 

různých velikostech. K rychlému ohřevu je nutný vysoký výkon hořáku. Se stoupající 

rychlostí hoření stoupá i přenos tepla na pájeném předmětu. 
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4.3.2 Hořáky na stlačený vzduch nebo kyslík 

Tyto hořáky jsou zvláštním typem kvůli svému přívodu hořlavého plynu a kyslíku. Pro pájení 

je možno použít běžného svařovacího hořáku, ale výhodnější je použití hořákového nástavce 

s otvory, které mají různý tvar. Pro pájení malosériových kusů se používají ruční hořáky, pro 

velkokapacitní se používají automatizované zařízení typu karusel, které je rovněž používáno 

ve Visteon - Autopal, s.r.o. Na obr. 12 jsou vyobrazeny typy karuselu instalované ve 

společnosti Visteon - Autopal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 12 Pájecí karusel používaný ve Visteon - Autopal, s.r.o. 
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5. Experimentální část 

Cílem této diplomové práce bylo vyšetření příčiny vzniku puchýřků na povrchu pájeného 

hliníkového bloku slitiny Al 6082 pomocí OES, EDX analýz a pomocí barevné metalografie 

s leptáním. Měření byla provedena ve spolupráci s panem prof. Vodárkem na Katedře 

materiálového inženýrství VŠB – TU Ostrava. K diagnostice bylo vybráno celkem 7 vzorků 

od čínského dodavatele. Pro diplomovou práci byly vybrány ty vzorky, u kterých se projevují 

markantní změny.  

5.1.1 OES analýza 

OES analýza je založena na registrování fotonů vzniklých přechody valenčních elektronů 

z vyšších energetických stavů do nižších. Měří se záření emitované atomy nebo ionty 

v excitovaném stavu. 

Abychom mohli zaznamenat čárové spektrum, musí být prvky ve vzorku v atomární formě a 

musí být excitovány do vyšších energetických poloh, toho se dosáhne termickým buzením – 

vzorek je v budícím zařízení zahříván vysokou teplotu a to: 

- plamenem, 

- elektrickým zdrojem, 

- plazmovým zdrojem. 

Emitované atomy nebo ionty se pak snímají spektrometry. 

5.1.2 EDX analýza  

EDX analýza stojí na principu energiové disperzní RTG analýzy. Je to metoda používána pro 

zjištění elementárního složení vzorků nebo určité oblasti vzorku. EDX analyzátor pracuje 

jako integrované zařízení jako součást skenovacího elektronového mikroskopu (SEM).   

Během EDX analýzy je vzorek bombardován elektronovými paprsky uvnitř elektronového 

mikroskopu. Ostřelující elektrony se střetnou s elektrony vzorku, které jsou ze své pozice 

„vyraženy“. Uvolněné místo v orbitalu je pak eventuálně obsazeno elektronem s vyšší energií. 

Výstupními daty EDX analýzy jsou příslušná spektra. EDX spektrum je pak oblast 

vypovídající o frekvenci příjmu RTG záření pro každou úroveň energie. Obvykle je 

zobrazeno jako píky korespondující s energetickou úrovní, která nejvíce přijala RTG záření. 
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5.1.3 Barevná metalografie slitin 

Světelná metalografická mikroskopie je základní metodou studia struktury kovů. Je založená 

na pozorování odraženého světla od rovinných řezů vzorků kovových materiálů světelným 

mikroskopem. Poskytuje informace o strukturních fázích, morfologii a mikrotvrdosti. Pro 

využití rozlišovací schopnosti světelného mikroskopu se používají přídavné adaptéry nebo 

leptací techniky, která byla použita i v tomto případě. 

Reakcí povrchu metalografického výbrusu a vhodného leptadla vzniká transparentní film, 

který má funkci interferenčního povlaku. Pokud je pozorovaný vzorek pokryt transparentním 

filmem, vzniká interference v důsledku rozdělení odraženého světla na složky odražené na 

rozhraní vzduch – vrstva a na rozhraní kov – vrstva. Obecně interferenční jev závisí na vlnové 

délce světelného zdroje, tloušťky transparentního filmu a indexu lomu světla. Nejvýraznější 

barevný kontrast je dosažen v nejtenčím místě povlaku zabezpečující interferenci.  

5.2 Problematika výskytu puchýřků a zčernání na pájeném bloku 

slitiny Al 6082 

Problematika vzniklých puchýřků na povrchu Al slitin se týká bloků dodávaných čínskou 

společností Teng Long, které do té doby dodávala společnost Česká Zbrojovka Uherský Brod. 

Al bloky Česká Zbrojovka mechanicky obrobila dle výkresové dokumentace dodané 

společností Visteon-Autopal. Tyto bloky byly původně lisovány v Alusuisse Děčín, nyní 

Alcan. V rámci hledání úspor byla vybrána právě společnost Teng Long jako alternativní 

finální dodavatel pro společnost Visteon-Autopal. 

Společností Teng Long byly dodány vzorové kusy, které po pájení nevykazovaly žádné 

z diskutovaných změn, jako zčernání a tvorba puchýřků na povrchu bloku. Po následném 

výběrovém řízení ve prospěch Teng Long se začaly tyto změny objevovat po pájení 

plamenem v karuselu. Musím podotknout, že toto se jistý čas objevilo i u dodávek z České 

Zbrojovky, které byly paralelně dodávány v rámci plynulého přechodu na nového dodavatele. 

Tyto problémy ovšem ustaly v momentě, kdy tyto kusy byly reklamovány a zároveň byla 

provedena exkurze u primárního výrobce Alcan Děčín, kde nám ukázali technologii výroby 

primárních polotovarů, které byly pak dodány do České Zbrojovky k finálnímu zpracování 

pro Visteon-Autopal. 
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Alcan Děčín odlévá válce z požadované slitiny Al 6082 o složení (viz tab. 3) v délce 6 m a 

v průměru 250 mm. Pak probíhá tepelné zpracování – homogenizační žíhání kvůli sjednocení 

struktury na povrchu a ve středu profilu, odstranění vnitřního pnutí. Žíhání probíhá 

v elektrických pecích po dobu několika hodin, pak následuje obrobení cca 10 mm z průměru 

válce, osoustruží se struska, odstraní se mechanické vady, cizí částice. Potom následuje 

zkrácení přední a zadní části polotovaru o cca 0,5 m. Tento válec se pak vloží do předehřívací 

komory, ohřev na 300ºC, pak dělení střihem na 1 m dlouhé špalky, přenesení do lisovací 

komory. 

Existují dvě metody protlačování profilů matricí: přední a zadní protlačování. Přední 

protlačování se používá pro složitější profily a je pro ni nutná výše popsaná předpříprava. Pro 

zadní protlačování, které bylo rovněž použito pro tyto bloky, předpříprava není nutná a jak 

nám bylo vysvětleno, je to z toho důvodu, že lis tlačí do zadní části špalku a ten tlačí na 

lisovací matrici. Na okrajích matrice existují tzv. „mrtvé zóny“, kde se zachycují nečistoty, 

které nebylo nutné odstranit předpřípravou. Zde však existuje potenciální riziko, že nečistoty 

se zcela neodstraní z důvodu např. úzké „mrtvé zóny“ nebo z důvodu vysoké rychlosti 

protlačování, kdy „mrtvá zóna“ nestačí zachycovat nečistoty anebo také nízká teplota ohřátí 

bloku polotovaru. 

Dle Alcanu byla v našem případě „mrtvá zóna“ malá a blok polotovaru velký, a proto 

nečistoty ulpěly na bloku. A jelikož Česká Zbrojovka nesdělila Alcanu, že tyto bloky budou 

pak následně zpracovány pájením, proto v Alcanu neprovedli důsledné obrobení bloku. 

Ve Visteon-Autopal se při pájení plamenem používá směs metanu a vzduchu, plamen je 

směrován na pájený spoj, kde je pájka AlSi 12 složení (viz tab. 4). Plamen je veden na pájený 

spoj, přesto však dochází k nepřímému ohřevu povrchu pájeného bloku a k vzniku drobných 

ohraničených vyvýšenin (puchýřků) a zčernání povrchu. Toto se neobjevuje v místě přímého 

ohřevu, tedy v místě spoje. Plochy, na kterých se tyto změny objevují, přišly do kontaktu 

s lisovací plochou v průvlaku při protlačování polotovaru.  

Při pájení se pak zvýrazní struktura, která vzniká při protlačování, kdy uvnitř jádra je 

struktura jemnozrnná – homogenní a struktura pod povrchem je pak dána procesem odlévání a 

lisování a je tedy nehomogenní. Změny byly nejvíce detekovány v hloubce 0,1 – 0,2 mm pod 

povrchem – viz následná fotodokumentace.  
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Výše popsané změny byly zjištěny u obou dodavatelů. Alcan reklamaci uznal a upravil 

technologii výroby tak, aby Česká Zbrojovka mohla dodávat kusy dle výkresové 

dokumentace. Společnost Teng Long reklamaci odmítá, proto byly vybrány vzorky a ve 

spolupráci s týmem pana prof. Vodárka na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství 

VŠB – TU na Katedře materiálového inženýrství, byly provedeny OES, EDX analýzy a 

barevná metalografie. Výsledky měření byly z VŠB – TU Ostrava zaslány do Visteon-

Autopalu, kde byly zpracovány zároveň jako experimentální část této diplomové práce. 

Tab. 3 Chemické vlastnosti slitiny Al 6082 dle ČSN  EN 573 a EN AW 6082 [hm. %] 

Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Al 
0,7 0,50 0,10 0,4 – 1,0 0,6 – 1,2 0,25 0,20 0,10 zbytek 

Tab. 4 Mechanické vlastnosti vybraných profilů z Al 6082 dle ČSN norem pro tyče 

Rozměr D, S [mm] <80 <80 <80 
Stav 0,H111 T4 T6 
Mez kluzu Rp 0,2 [MPa] max. 110 110 255 
Mez pevnosti Rm [MPa] max. 160 205 310 
Tažnost A50 (A) [%] 13 (15) 12 (14) 9 (10) 

Tab. 5 Mechanické vlastnosti vybraných profilů z Al 6082 dle ČSN norem pro trubky 

Rozměr e [mm] <20 <20 <5 5-20 
Stav 0,H111 T4 T6 T6 
Mez kluzu Rp 0,2 [MPa] max. 110 110 255 240 
Mez pevnosti Rm [MPa] max. 160 205 310 310 
Tažnost A50 (A) [%] 13 (15) 12 (14) 7 (8) 9 (10) 

Tab. 6 Chemické složení pájky AlSi 12  [hm. %] 

Si Ti Fe Zn Be Mg Mn Cu Al 
<11,0 – 13,0 <0,15 <0,6 <0,2 <0,0003 <0,1 <0,15 <0,3 zbytek 

Tab. 7 Mechanické vlastnosti pájky AlSi 12 

Mez pevnosti Rm [MPa] Mez kluzu Rp 0,2 [MPa] Tažnost A5 [%] 
130 60 5 
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6. Metalografie a OES analýza vyšetřovaných vzorků 

Jak bylo v kap. 5.2 naznačeno, bylo vybráno celkem 7 vzorků, z nichž 6 bylo ze společnosti 

Teng Long a jeden jako referenční vzorek, pro srovnání správné struktury, byl dodán od 

společnosti Česká Zbrojovka. V této práci jsou popsány analýzy jen těch vzorků, u kterých 

došlo k výrazným změnám během pájení. Důležité je také zmínit postup pájení ve společnosti 

Visteon-Autopal. Lisované profily (Al bloky pro spojení trubek klimatizačního okruhu) jsou 

pájeny v osmipozicovém karuselu, kdy čas ohřevu je 22 – 23 s na jednu pozici. Celková doba 

ohřevu je tedy součtem jednotlivých časů pro každou pozici. Teplota pájení při sériové výrobě 

je asi 595 ± 5ºC. Následuje zchlazení na vzduchu po dobu 23 s a pak ještě rychlé zchlazení ve 

vodě po dobu 23 s. U všech vzorků byl dodržen stejný postup pájení a zchlazení. 

Stav při dodání k měření: 

- vzorek 1 – Al blok z Teng Long – spojovací díl pro Al trubky klimatizačního okruhu. Díl 

dodaný po pájení s vytvořenými puchýřky a zčernáním na povrchu lisovaného profilu. 

- vzorek 2 – Al blok z České zbrojovky – spojovací díl pro Al trubky klimatizačního okruhu. 

Díl dodaný po pájení bez viditelných kvalitativních problémů na jeho povrchu. 

- vzorek 3 – Al blok z Teng Long – spojovací díl pro Al trubky klimatizačního okruhu. 

Vzorek byl před pájením zbaven povrchových oxidů, během pájení se objevilo jen 

nevýrazné zbarvení na povrchu vzorku. Na povrchu nebyly viditelné puchýřky. 

- vzorek 4 a 5 – dodány k měření ve stavu, v jakém byly dodány z Teng Long. 

- vzorek 6 – Al blok z Teng Long pro tlumič. Díl byl dodaný před pájením zbaven 

povrchových oxidů a po pájení se objevily puchýřky na povrchu dílu. 

- vzorek 7 – Al blok z Teng Long pro tlumič. Díl dodaný po pájení s vytvořenými puchýřky 

a zčernáním na povrchu lisovaného profilu. 

6.2 Použité vyšetřovací metody a postup analýzy 

Na studovaných vzorcích byla provedena světelná mikroskopie s využitím polarizovaného 

světla. Pro vyvolání struktury bylo použito odleštění speciálním suknem – oxidické leštění, 

povrch se oxidicky naleptal, poté se provedlo ještě elektrolytické leptání. Jako leptadlo a 

zároveň elektrolyt byl použit 1 díl HBF4 a 4 díly H2O. Pro doplnění metalografického rozboru 

bylo provedeno studium na řádkovacím elektronovém mikroskopu JSM 6490LV vybavené 

energiově disperzním analyzátorem OXFORSD INSTRUMENTS.  
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6.3 Vzorek 1 

Chemické složení vzorku, které bylo zjištěno OES analýzou, ukazuje tabulka 9. Hodnoty byly 

naměřeny asi 5 mm pod povrchem lisovaného vzorku 1. Obsah hlavních prvků souhlasí 

s požadavkem normy EN AW 6082, avšak a vyšším obsahem chromu. 

Tabulka 8 Chemické složení vzorku 1 [hm. %] 

Měření Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Al 

1 1,06 0,161 0,031 0,468 0,82 0,124 0,0078 0,0024 0,064 zbytek

2 1,06 0,161 0,031 0,460 0,81 0,124 0,0058 0,0017 0,063 zbytek

průměr 1,06 0,161 0,031 0,464 0,82 0,124 0,0068 0,0020 0,064 zbytek

 

Na obr. 13 je vidět vzorek 1. Metalografie byla provedena v podélném řezu, jak jej na obrázku 

vyznačuje červená čára. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Obr. 13  Vzorek 1 se zakreslenou oblastí zkoumanou metalografií 
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Metalografie odhalila nekoherentní vrstvu defektů v hloubce asi 0,1-0,2 mm pod povrchem 

zkoumaného vzorku jak je dobře vidět na obr. 14. Tyto defekty se nejvíce vyskytují paralelně 

s povrchem vzorku, a to mezi rekrystalizovanou vrstvou blízko povrchu profilu a původní 

strukturou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 14 Defekty pod povrchem vzorku 1 

Obr. 15 dokumentuje zhrubnutí zrn těsně pod povrchem vzorku s výskytem vměstků, z nich 

část pravděpodobně tvoří oxidy. Obr. 16 prezentuje oblast s výskytem podélné trhliny o šířce 

až 50 μm, což představuje závažnou vnitřní vadu v materiálu. Výskyt trhliny může souviset 

s difuzí kyslíku z povrchu vzorku dovnitř při procesu pájení. 
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Obr. 15 Rekrystalizovaná vrstva na povrchu vzorku 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 16 Defekty pod povrchem vzorku 1 (0,1-0,2 mm) 
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V základním kovu byla zjištěna vysoká hustota precipitátů, obr. 15. Velká část částic je hrubší 

než 1µm obsahující hliník, křemík, chrom, hořčík a železo, jež byla identifikovány jako 

multikomponentní fáze pravděpodobně typu α – Al15(FeMn)3Si [15] – viz tabulka 9.  

Výsledek pěti EDX měření zčernání na povrchu vzorku je uvedeno v tabulce 10. Akcelerující 

elektrické napětí bylo 10 kV tak, aby se minimalizovala hloubka průniku elektronového 

paprsku. Hodnoty pro uhlík nebyly brány v úvahu. Výsledek poukazuje na to, že zčernání 

není jen tvořeno čistými oxidy, mohou tam být i hydroxidy. V lokálních místech černého 

povlaku byl rovněž odhalen ojediněle vápník a zinek. Pro dokonalejší zpřesnění charakteru 

zčernaní, by bylo vhodné použít analýzu (GDOES). Morfologie zčernání na povrchu vzorku 1 

ukazují obrázky 17 a 18. Z analýzy je patrné, že na povrchu existují malá zrna a přečnívající 

nepravidelné desky. Tloušťka zčernání byla různá. Tato zčernalá vrstva mohla prostupovat do 

základního kovu podél hranic zrn. 

Tab. 9 Přibližné chemické složení zčernalého povrchu vzorku 1 v hm. % 

Měření O Mg Al Si Ca Zn 
1 9,20 3,77 84,87 1,51 - 0,65 
2 9,49 3,99 85,03 1,48 - - 
3 9,36 3,09 84,93 1,22 1,40 - 
4 9,98 4,27 83,88 1,86 - - 
5 9,02 3,89 85,37 1,72 - - 
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Obr. 17 Zobrazení zčernalé vrstvy vzorku 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 18 EDX zobrazení různé tloušťky zčernalé vrstvy vzorku 1 
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Obr. 19 EDX s )3Si2 vzorku 1 pektrum fáze α – Al15(FeMnCr

Jak je možné vidět na obrázku 20, hlouběji pod povrchem vzorku 1 se vyskytly defekty, které 

byly označeny jako defekty puchýřků. Pravděpodobně se jedná o mikropóry na hranicích zrn. 

V blízkém okolí poruch nebyla pozorována eutektická přeměna. Tabulka 10 ukazuje EDX 

analýzu zkoumaných puchýřků. Bílé skvrny na obr. 18 a 20 odpovídají nejspíš fázi α – 

Al15(FeMn)3Si [15]. Po přepočtu hm. % průměrného složení těchto precipitátů z tab. 10 

vyplývají vzájemné poměry prvků v at.%: Al – 75,2; Si – 11,15; Mn – 7,26; Fe – 4,43 a  Cr – 

1,91. Tomuto poměru by lépe odpovídala fáze Al15(FeMnCr)3Si2 [15]. 

Obr. 20 Šipkami jsou označeny mikroporuchy ve tvaru „buněk“ uvnitř  vzorku 1, drobné bílé 

útvary tvoří intermetalickou fázi α – Al15(FeMnCr)3Si2 
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                   Tab. 10 Výsledky EDX  analýza vzorku 1 [hm. %]- viz obr. 21  

Měřené body Mg Al Si Cr Mn Fe 
1  65,96 10,36 2,94 12,61 8,14 
1  66,19 9,98 3,25 12,69 7,88 
1  64,97 10,07 3,47 13,46 8,03 
2 0,47 98,38 0,68 - 0,46 - 
2 0,45 98,48 0,75 - 0,32 - 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
            
 
 

Obr. 21 EDX analýza detailní pohled jemných vměstků  vzorku 1. Čísla jsou v souladu 
s tabulkou 10 

 
 
 

6.4 Vzorek 4 

Vzorek byl vybrán ve stavu před pájením, kvůli prozkoumání mikrostruktury před tepelným 

zpracováním. Metalografie byla opět provedena v podélném řezu, jak je červeně zakresleno 

na obrázku 22. 
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Vzorek 4 

 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 22 Tvar dodaného nepájeného vzorku 4 (firma Teng Long) 
 
Obrázek 23 ukazuje vysokou hustotu precipitátů v matrici kovu pod povrchem vzorku.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

Obr. 23 Miniaturní částečky vměstků pod povrchem vzorku 4 
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Leptání pomohlo odhalit deformovanou mikrostrukturu s rekrystalizovanou tenkou vrstvou na 

povrchu vzorku. Tloušťka rekrystalizovaného povrchu byla rozdílná, jak je zobrazeno na 

obrázku 24. Většinou dosahovala několik desítek mikrometrů v některých částech nebyla 

pozorována vůbec. 

  
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 24 Mikrostruktura s rekrystalizovanou vrstvou pod povrchem vzorku 4 

6.5. Vzorek 6 

Vzorek byl před pájením zbaven povrchových oxidů. Během pájení se neobjevil černý povlak, 

jen se vyskytly nejasné skvrny a puchýřky. Metalografie byla provedena v podélném řezu tak, 

jak je naznačeno na obrázku 25.  
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Vzorek 6 

Obr. 25 Vzorek 6 

Byla zjištěna řada defektů pod povrchem vzorků. Některé z nich byly malé (viz obr. 26). I 

když morfologie a velikost defektů byla různá (obr. 27 a 28), jejich počet se vzdáleností od 

povrchu klesá.. 

 
Obr. 26 Malé ojedinělé defekty pod povrchem vzorku 6 
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Obr. 27 Morfologie defektů vzorku 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 28 Detailnější zobrazení morfologie defektů vzorku 6 
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Detailnější zkoumání vzorku odhalilo v blízkosti defektů částice pravděpodobně fáze α – 

Al15(FeMnCr)3Si2, jež jsou v některých případech obklopeny eutektickými ostrůvky (viz obr. 

29). Tyto eutektické ostrůvky se u vzorku 6 se vyskytovaly právě v oblasti mezi 

podpovrchovou rekrystalizovanou vrstvou a deformovanou vrstvou matrice. Hustota jemných 

částic naměřených EDX analýzou je popsána dále. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 29 Částice fáze  – Al15(FeMnCr)3Si2  obklopené eutektickými ostrůvky ve vzorku 6 

Výsledek EDX analýzy je uveden v tabulce 11 a čísla na obrázku 30 plně souhlasí 

s hodnotami a čísly v tabulce 11. 1 je eutektikum, 2 je fáze α – Al15(FeMn)3Si2, 3 jsou 

poruchy (póry, dutiny), 4 - základní matrice slitiny. Byl zjištěn velký rozptyl hodnot 

koncentrací fáze 2 vzhledem k jejím malým rozměrům – mez rozlišení EDX. 

 Tab. 11 Výsledek EDX analýzy vzorku 6 v hm % 

Měření O F Mg Al Si Cr Mn Fe 
1   2,39 74,69 15,93 1,06 4,40 1,54 
2    78,43 7,59 1,65 6,48 5,85 
2    62,29 10,19 2,96 13,52 11,04 
3 23,44  1,21 73,91 1,44    
3 24,21  1,18 72,54 1,72  0,35  
4   0,73 98,26 1,01    
4   0,50 98,11 1,39    
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Obr. 30 SEM (EDX) zobrazení polohy poruch vzorku 6 

 

 

6.6 Vzorek 7 

Chemické složení vzorku díky OES analýze je uvedeno v tabulce 12. Analýza byla provedena 

v hloubce asi 5 mm pod povrchem vzorku 7. Obsah hlavních prvků je v souladu dle normy 

EN AW 6082, zase je vyšší obsah chromu. 

Tab. 12 Chemické složení vzorku 7 dle OES analýzy v hm.% 

Měření Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Al 
1 1,07 0,166 0,056 0,52 0,83 0,107 0,0055 0,0028 0,064 zbytek
2 1,06 0,163 0,054 0,52 0,83 0,107 0,0055 0,0025 0,061 zbytek

průměr 1,07 0,164 0,055 0,52 0,83 0,107 0,0055 0,0027 0,062 zbytek

V tomto případě mělo pájení vzorku 7 za následek vytvoření puchýřků na povrchu 

zkoumaného vzorku a vzniku místního zčernání povrchu. Níže jsou pak popsány výsledky 

EDX analýzy. Metalografie byla provedena v podélném řezu celým vzorkem. 
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Vzorek 7 

 
 
 
 
 
 

Obr. 31 Vzorek 7 
 
Metalografie odhalila nekoherentní pás defektů zobrazených na obrázku 32, tento pás byl 
detekován 0,1 – 0,2 mm pod povrchem vzorku. Defekty se vztahují k puchýřkům na povrchu. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 32 Nekoherentní pás (dutina)  pod povrchem vzorku 7 
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Zase se objevily hrubé částice fáze α – Al15(FeMnCr)3Si2 , které se vyskytují blízko defektů 
(viz obr. 33). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 33 Hrubé částice fáze α  v blízkosti defektů. 

EDX(BSE) analýza u vzorku 7 byla použita nejen pro zobrazení poruch, ale i pro zjištění 

přibližného chemického složení, které je uvedeno v tabulce 13. Kromě jiného bylo zjištěno 

malé množství chlóru a fluóru. EDX ukazuje, že zčernaní na povrchu není jen díky obsahu 

čistých oxidů. Pro přesnější potvrzení obsahu prvků v zčernalém povrch by byla vhodná 

GDOES analýza. Bílé skvrny v zčernalém povrchu vzorku byly identifikovány jako částice 

oxidu železa (viz obr.34). 

Tab. 13 EDX analýza chemického složení zčernalého povrchu vzorku 7 [hm.%] 

Měření O F Na Mg Al Si Cl Mn Fe Zn 
oblast 1 8,50 0,75  2,40 86,59 1,76     
oblast 2 16,59 0,93  3,66 75,58 1,73 0,37   1,13
oblast 3 7,28   2,45 88,86 1,41     

1 41,80  0,76  1,86    55,58  

 

 

 40



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 34 EDX analýza vzorku 7, bílé skvrny - oxidy železa 
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Obr. 35 EDX spektrum fáze α – Al15(FeMnCr)3Si2 vzorku 7 

 
Tab. 14 EDX analýza vzorku 7 v hm % 

 
Měření Mg Al Si Cr Mn Fe 
Částice 1,46 64,37 10,37 2,76 13,49 7,55 
Částice  68,04 9,90 2,66 12,12 7,28 
Matrice 0,67 98,22 1,11    
Matrice 0,66 98,32 1,02    

 
Po přepočtu koncentrací částic 2 z hm.% na at.% byly zjištěny průměrné obsahy prvků:  
Al – 75,9; Si – 11,2; Mn – 7,2; Fe – 4,1 a  Cr – 1,6, což perfektně souhlasí s analýzou 
nalezené fáze u vzorku 1. 
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Velká hustota velmi jemných precipitátů fáze α – Al15(FeMnCr)3Si2 v okolí dutin byla 

evidentně redukována v ostatních oblastech vzorku 7, jak ukazuje obrázek 36. Můžeme se 

domnívat, že precipitáty zřejmě difundovaly do podpovrchové oblasti s vysokou koncentrací 

poruch. Kromě toho byly zjištěny velmi malé eutektické ostrůvky v blízkosti shluků fáze α. 

Šipkami jsou tyto shluky vyznačeny na obrázku 36. Výsledky svědčí pro natavení vzniklé 

během pájení. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 36 BSE analýza vzorku 7 se shluky fáze α mezi dvěma dutinami 

6.7 Vzorek 2 

Vzorek 2 byl dodán společností Česká Zbrojovka a pro analýzy byl použit jako referenční 

vzorek pro stanovení odchylek hodnot ve vzorcích dodaných společností Teng Long. 

Chemické složení získané analýzou OES je uvedeno v tabulce 15. Hodnoty byly získány 

v hloubce asi 5 mm pod povrchem protlačovaného vzorku. Obsah hlavních prvků souhlasí 

s požadavkem normy EN AW 6082. 
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Tabulka 15 Chemické složení vzorku 2 v hm.% 

Měření Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Al 

1 0,75 0,239 0,052 0,51 0,72 0,014 0,0070 0,025 0,010 zbytek

2 0,74 0,233 0,052 0,51 0,73 0,014 0,0067 0,025 0,0096 zbytek

průměr 0,74 0,236 0,052 0,51 0,72 0,014 0,0068 0,025 0,0098 zbytek

Obrázek 37 ukazuje celkový pohled na zkoumaný vzorek. Nikde na povrchu se zčernaní po 

pájení neukazuje. Metalografie byla provedena v podélném řezu, jak je na obrázku vyznačeno 

červenou čarou. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obr. 37 Vzorek 2 se zakreslenou oblastí zkoumanou metalografií 

Metalografií se podařilo odhalit hrubou rekrystalizovanou mikrostrukturu v celém objemu 

vzorku. Názorná ukázka hrubé mikrostruktury několik mm pod povrchem je prezentována na 

obrázku 38. Povrch vzorku je ohraničen nesouvislou sítí malých zrn, jak je vidět na obrázku 

39. 
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Obr. 38 Hrubozrnná mikrostruktura pod povrchem vzorku 2 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 39 Podpovrchová oblast vzorku 2 s malými zrny 
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7. Diskuze 

V teoretické části jsem se zabýval obecnou teorií pájení a pájení hliníkových slitin v 

návaznosti na použitou technologii pájení plamenem používanou v automobilovém průmyslu. 

Tato technologie pájení, v osmipozicovém karuselu, byla použita ve společnosti Visteon – 

Autopal k pájení hliníkové slitiny dle normy EN AW 6082. Součástí teorie je rovněž obecný 

popis pájky AlSi12, která je používána k pájení hliníkových bloků k hliníkovým trubkám 

klimatizačního okruhu. 

Třetí a čtvrtá kapitola je věnována přehledu používaných pájek pro automobilový průmysl, 

zvláštní pozornost je zaměřena na pájku AlSi12, která je typickou pájkou pro pájení 

hliníkových slitin natvrdo. Ve čtvrté kapitole jsem se zaměřil na přiblížení možností pájení 

plamenem, od obyčejného ručního pájení hořáky hnané plyny jako jsou metan, propylen, 

acetylen, vodík a zemní plyn. Dále jsou ve čtvrté kapitole detailně popsány typy možných 

hořáků pro pájení plamenem, kdy na závěr kapitoly je fotodokumentace pájecího 

osmipozicového karuselu používaného pro pájení hliníkových bloků ve společnosti Visteon – 

Autopal. 

Pátá kapitola je věnována stručnému popisu použitých analýz pro návrh řešení problémů 

vzniku zčernání a puchýřků na povrchu pájených hliníkových bloků dodaných společností 

Teng Long Čína, která byla vybrána jako substituující dodavatel hliníkových bloků do 

Visteon – Autopal místo stávajícího dodavatele. Tento čínský dodavatel měl obsáhnout celý 

proces výroby od odlévání, lisování a finálního obrobení hliníkového bloku z důvodu možné 

úspory od stávajícího dodavatele.  

Šestá kapitola je věnována vlastní problematice měření a vyhodnocování analýz, které byly 

provedeny na VŠB – TU Ostrava na katedře Materiálového inženýrství provedené panem prof. 

Ing. Vlastimilem Vodárkem, CSc. K měření bylo vybráno 7 vzorků v různém stavu dodání. 

Některé byly dodány po pájení, některé byly před pájením a spolu s nimi byl dodán vzorek 

stávajícího dodavatele, coby referenční vzorek pro srovnání zjištěných mikrostruktur.  

Vzorky byly dodány v následujícím stavu: 

- Vzorky 4 a 5: ve stavu, v jakém byly dodány z Teng Long , 

- Vzorky 6 a 3: dodány k měření po pájení s očištěným povrchem, 
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- Vzorky 1 a 7: dodány k měření po pájení bez očištěného povrchu, 

- Vzorek 2: dodán k měření po pájení bez viditelných změn na povrchu (Česká 

zbrojovka, výrobce Alcan Děčín). 

Měření byla provedena pomocí světelné mikroskopie s využitím polarizovaného světla. Pro 

vyvolání struktury bylo použito odleštění speciálním suknem – oxidické leštění, povrch se 

oxidicky naleptal, poté se provedlo ještě elektrolytické leptání. Jako leptadlo a zároveň 

elektrolyt byl použit 1 díl HBF4 + 4 díly H2O. Pro doplnění metalografického rozboru bylo 

provedeno studium na řádkovacím elektronovém mikroskopu JSM 6490LV vybaveném 

energiově disperzním analyzátorem OXFORD’S INSTRUMENTS. Pro diplomovou práci 

byly vybrány ty vzorky, u kterých byly prokazatelné vizuální změny. 

Kapitola 6.3 je věnována vzorku 1. Vzorek č. 1, Al blok z Teng Long – spojovací díl pro 

hliníkové trubky v klimatizačním okruhu. Po OES analýze se ukázalo, že chemické složení 

odpovídá požadavkům normy EN AW 6082, jenže s vyšším obsahem chromu. Doplňující 

EDX analýza povrchu ukázala, že za zčernání na povrchu je odpovědný vysoký obsah kyslíku. 

Díky metalografii byla odhalena nekoherentní vrstva (podélná dutina), která zasahovala do 

hloubky asi 0,1 – 0,2 mm pod povrchem zkoumaného vzorku. Další leptání ukázalo, že 

poruchy obsažené v nekoherentní vrstvě se nejvíce rozšiřují podél fázového rozhraní mezi 

rekrystalizovanou vrstvou na povrchu profilu a původní strukturou, (viz obr. 15 a 16). 

Následná EDX analýza zjistila vysokou hustotu precipitátů hrubších než 1 µm obsahující 

hliník, křemík, chrom a železo, jež byla identifikována jako multikomponentní fáze  

pravděpodobně typu α – Al15(FeMn)3Si [15]. Po převedení hodnot z hm.% na at.%  bylo 

možné začít se domnívat, že nalezené vměstky mnohem lépe korespondují s fází α – 

Al15(FeMnCr)3Si2  vzhledem k vysokému obsahu křemíku.  Dodatečnou rešerší [17], [18], 

[19] se podařilo upřesnit domněnku o existenci fáze α – Al15(FeMnCr)3Si2 [17], kdy pánové 

Cao a Campbell pozorovali intermetalické fáze na smáčeném povrchu hliníkové slitiny. 

Koncentrace prvků, které byly zjištěny ve vzorcích 1, 6, 7 pomocí EDX analýzy a převedeny 

na at.% (75 Al, 14 Fe+Mn+Cr, 11 Si) vyhovují velice dobře intermetalické sloučenině 

Al15(FeMnCr)3Si2 [18]. Pouze obsah křemíku je cca o 1 at.% vyšší než by stechiometricky 

odpovídalo fázi α. Tato disproporce může souviset s velikosti oblasti existence dané fáze dle 

fázového diagramu, který však není k dispozici.   

Výsledky metalografie vzorků, kde se vyskytlo zčernání na povrchu, poukazují na to, že 

zčernání není tvořeno jen čistými oxidy, mohou tam být i hydroxidy, což se nepodařilo 
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potvrdit bez vhodné analytické metody, která by stanovila i obsah vodíku. Při použití směsi  

metanu a vzduchu pro ohřev a pájení je pravděpodobnost interakce všech přítomných prvků 

s povrchem pájeného tělesa. 

Pro dokonalejší zpřesnění charakteru zčernání, by bylo vhodné použít analýzu Glow 

Discharge Optical Emission Spectroscopy (GDOES). Tato metoda kombinuje rozprašování a 

emisi atomů a poskytuje extrémně rychlou a citlivou analýzu tenkých vrstev. Během procesu 

je plazma generována v analytické komoře aplikovaným elektrickým napětím mezi anodou a 

katodou (povrch vzorku) v přítomnosti inertního plynu argonu za nízkého tlaku. Ionizované 

atomy argonu způsobují naprašování oblasti vzorku. Naprášené atomy excitované v plazmě 

rapidně deexcitují emitujícími fotony s charakteristickou vlnovou délkou. Touto metodou lze 

určit přesně tloušťku a složení oxidické vrstvy na povrchu vzorku slitiny Al 6082. Výsledkem 

je graf zobrazující koncentraci prvků jako jsou Al, Mg, O a H [20] v závislosti na hloubce až 

na úrovni nanometrů. 

Vzorek 4 byl vybrán, ještě před pájením, kvůli prozkoumání mikrostruktury ještě před 

tepelným zpracováním. Leptání pomohlo odhalit deformovanou mikrostrukturu 

s rekrystalizovanou vrstvou podél povrchu vzorku. 

U vzorku 6 se nevyskytovalo zčernání po pájení, pouze byly identifikovány nejasné skvrny a 

puchýřky na povrchu. Z provedené metalografie lze rozpoznat defekty pod povrchem vzorku, 

dokonce se na rozhraní s vytvořenými podélnými „dutinami“ vyloučilo eutektikum. EDX 

analýza potvrdila, že za výskyt jemných precipitátů by mohla být zodpovědná nalezená fáze α 

– Al15(FeMnCr)3Si2. 

U vzorku 7 se na povrchu tělesa po pájení objevilo zčernání a rovněž puchýřky (obr. 31). 

Metalografie opět odhalila nekoherentní vrstvu mezi tepelně ovlivněnou povrchovou oblastí  a 

neporušenou matricí. Zjištěné dutiny měly různý tvar i tloušťku a dosahovaly až  50 m. Ve 

všech uvedených případech se jako důvod vzniku dutin a mikropórů ve vzdálenosti do cca 0,1 

až 0,2 mm jevila možnost značné difuze kyslíku, případně vodíku z povrchu vzorků do 

hlubších vrstev. 

Vzorek 2 byl použit jako referenční. Provedená metalografie ukázala zrna pravidelného tvaru, 

bez obsahu jiných precipitátů, rovněž zčernání a tvorba puchýřků na povrchu vzorku se 

neobjevila. Zároveň obsah hlavních prvků slitiny Al 6082 je plně v souladu s normou EN AW 
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6082, což poukazuje na pečlivé přípravné opracování před samotným lisováním, provedeným 

u Alcan Děčín, jenž je primárním výrobcem a subdodavatelem do České Zbrojovky, která 

jako finální opracovatel dodává obráběné hliníkové bloky do Visteon – Autopal.  
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8. Závěr 

Náplní této diplomové práce bylo zjistit důvody tvorby černých povlaků a puchýřků na 

povrchu pájených dílů hliníkových slitin typu 6082 dodaných čínskou firmou Teng Long. U 

dříve zpracovávaných dílů od dodavatele Alcan Děčín a zpracovatele Česká Zbrojovka se 

podobné poruchy na povrchu pájeného spoje nevyskytovaly. Cílem bylo navrhnout řešení, 

které by pomohlo vyjasnit situaci s hledanou úsporou při dodávce hliníkových bloků ze slitiny 

Al 6082 s chemickým složením dle normy EN AW 6082. Puchýřky a zčernání na povrchu, 

dle mého názoru, nemají jednoznačný vliv na mechanické vlastnosti hliníkových bloků, jedná 

se tedy o čistě kosmetickou vadu, která bude s vysokou pravděpodobností reklamována 

konečným zákazníkem. Určité řešení se nabízí prověřením technologie výroby u společnosti 

Teng Long, zda dodržují předepsané podmínky pro předpřípravu hliníkových bloků před 

samotným procesem lisování, zda dodržují podmínky zbavení profilů od olejů, mazadel, 

způsob skladování (zabránění kontaktu s vlhkostí), stejné podmínky i během přepravy.  

U profilů dodaných jak Českou Zbrojovkou, tak i Teng Longem se během analýz jednoznačně 

neprokázala příčina vzniku zčernáni, půchýřků a poruch pod povrchem pájeného tělesa. Jako 

možná příčina se jeví obsah chromu, železa a manganu, které by mohly stát za vznikem 

defektů pod povrchem tělesa. Oxidy na povrchu by pak mohly být zodpovědné za zčernání 

tělesa, kdy plamen hořáků při pájení může způsobit lokální přehřátí nebo natavení povrchu 

tenkostěnné části tělesa (špatný odvod tepla), což může vést k podpovrchovým poruchám ve 

tvaru dutinek v hloubce 0,1 až 0,2 mm pod povrchem. Možným řešením by byla např. 

instalace tepelných štítů při pájení tak, aby nedocházelo natavení povrchu hliníkové slitiny a 

také možná změna složení slévárenské slitiny, zde ovšem po dohodě se zákazníkem. 

Při rtg. mikroanalýze EDX byly zjištěny ve vzorcích drobné útvary o velikosti do 10 m, 

které poměrem analyzovaných prvků odpovídají intermetalické fázi α – Al15(FeMnCr)3Si2, 

což lze považovat za významný poznatek.  

Tato práce vznikla v rámci hledání úspor při dodávkách obráběných Al bloků pro spojování 

Al trubek klimatizačního okruhu, tak aby byly dodrženy kvalitativní podmínky. Měření byla 

provedena ve spolupráci s prof. Ing. Vlastimilem Vodárkem, CSc. a jeho týmem na Vysoké 

škole báňské – Technické univerzitě v Ostravě. Cíle této diplomové práce vytýčené v zadání 

byly v podstatě všechny splněny. 
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