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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

HAMPL, V. Srovnání technologie CMT a MIG pájení při výrobě automobilových 

komponent. Ostrava: katedra mechanické technologie, Fakulta strojní VŠB-Technická 

univerzita Ostrava, 2011, 53 s, Diplomová práce, vedoucí: Ing. Petr Mohyla, Ph.D 

 

Diplomová práce porovnává 2 technologie spojování pozinkovaných plechů 

v automobilovém průmyslu. Jedná se o technologie MIG pájení a CMT, se zaměřením na 

kvalitu spoje, produktivitu a cenu pouţité technologie. V úvodu práce jsou popsány obě 

pouţité technologie pájení a antikorozní ochrana pozinkovaných plechů. Dále jsou 

popsány vhodné destruktivní i nedestruktivní zkoušky a současný stav výroby. 

V experimentální části práce bylo metodou CMT a MIG pájení zhotoveno několik vzorků, 

které byly následně podrobeny destruktivním a nedestruktivním zkouškám. Na základě 

výsledků zkoušek a dosaţených informací bylo provedeno technicko – ekonomické 

zhodnocení práce. Závěr práce obsahuje návrh optimalizace pro danou výrobu. 

 

ANNOTATION OF MASTER THESIS 

 

HAMPL, V. Comparison of CMT and MIG Soldering for Production of Automotive Parts. 

Ostrava: Department of Mechanical Technology, Faculty of Mechanical Engineering VŠB 

– Technical University of Ostrava, 2011, 53 p, Master Thesis, supervisor: Ing. Petr 

Mohyla, Ph.D. 

 

Master thesis compares two types of technology joining galvanized sheets of automotive 

industry. There are technologies called MIG Soldering and CMT, aimed at quality of 

bonds, productivity and price of the used technology. In the beginning of the work two 

types of  soldering and anticorrosive protection of galvanized sheets are described. The 

next part describes adequate destructive and non-destructive testing and contemporary 

production status. The experimental part of the work describes production of several 
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samples which were made by technology of CMT a MIG soldering. Subsequently, these 

samples went through  destructive and non-destructive testing. Technical – economic 

evaluation work was done on the base of the test results and obtained information. The 

conclusion of the work contains proposal of optimalization for the production. 
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SEZNAM POUŢITÝCH ZNAČEK, VELIČIN A 

JEDNOTEK 

AASS 

 

okyselený roztok chloridu sodného 

  AC 

 

střídavý proud (altermating current) 

  A5 

 

taţnost 

 

[%] 

CASS 

 

okyselený roztok chloridu sodného a chloridu 

měďnatého 

  CMT 

 

Cold Metal Transfer 

  

GDOES 

 

Optická emisní spektrometrie doutnavým 

výbojem 

  I 

 

intenzita svařovacího proudu 

 

[A] 

k 

 

koeficient tepelné účinnosti 

  MAG 

 

Metal Aktiv Gas 

  MIG 

 

Metal Inert Gas 

  NSS 

 

neutrální roztok chloridu sodného 

  OES 

 

Optická emisní spektrometrie 

  Q 

 

tepelný příkon 

 

[J] 

Q 

 

teplo vnesené do pájeného spoje 

 

[J·mm⁻ ¹] 

Rm 

 

pevnost v tahu 

 

[MPa] 

Rp0,2 

 

smluvní mez kluzu v tahu 

 

[MPa] 

SFI 

 

bezrostřikové zapalování (Spalter Free Ignition) 

  TOO 

 

tepelně ovlivněná oblast 

  TPS 

 

Transpulssynergic 

  U 

 

napětí při svařování 

 

[V] 

v 

 

rychlost pájení 

 

[mm·s⁻ ¹] 

vd 

 

rychlost podávání drátu 

 

[m·min⁻¹] 

VW 

 

Volkswagen AG 

  Z 

 

ţárové zinkování 

  ZE 

 

elektrolytické zinkování 
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ÚVOD 

 

V dnešní době, kdy jsou energie, materiál nebo sluţby čím dál draţší, hledají výrobci a 

firmy stále nové technologie. Jedním z příkladů, kde je velké zastoupení různých 

technologií, které se neustále zdokonalují, je automobilový průmysl. Poţadavky trhu a 

velká konkurence nutí automobilky, aby vyráběly levněji , ale stále v poţadované nebo 

ještě vyšší kvalitě.  Jedním ze způsobů jak toho dosáhnout je modernizace technologií a 

strojů ve výrobě, ať uţ se jedná o lisování, taţení, svařování nebo například pájení. 

 

Zaměříme-li se na problematiku pájení pozinkovaných plechů, které se ve velké míře 

objevují na karoseriích automobilů (pozinkované plechy tvoří více jak 70% karoserie [13]) 

pro zvýšení její korozivzdornosti. MIG-pájení značně omezuje propal zinkové vrstvy na 

pozinkovaných dílech oproti svařování. Tato metoda má sice dobré výsledky, ale 

v některých případech se propal (tedy i narušení antikorozní ochrany) můţe objevit a 

potom je nutné podniknout různá opatření, která se následně promítnou v ceně výrobku. 

Existuje však oblouková metoda spojování materiálu, která by tento problém mohla 

vyřešit. Jedná se o technologii CMT. 

 

V této diplomové práci navazuji na mojí bakalářskou práci, kde jsem optimalizoval 

proces MIG-pájení na dvou podsestavách. Nyní ovšem porovnám na jedné z podsestav, 

konkrétně na Výstuze střechy (Příloha A), technologii MIG-pájení s technologií CMT jak 

z pohledu kvality spoje, nákladů spojených s danou technologií, tak z pohledu zinkové 

vrstvy v okolí spoje. 
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1. ZINEK A JEHO ANTIKOROZNÍ OCHRANA 

 

Jedná se o namodralý bílý kov, který má na řezu lesklou barvu. Pokud jej ale 

vystavíme účinkům ovzduší, tak se jeho lesk vytrácí a začíná šednout. Zinek má teplotu 

tavení 419 °C a teplotu varu 906 °C. Jeho pevnost je 350 MPa. Ovšem jeho konkrétní 

mechanické vlastnosti jsou značně ovlivňovány nečistotami (olovo, ţelezo, cín, stříbro, 

křemík aj.)[15] 

 

Zinek se převáţně pouţívá k ochraně ocelových dílů a to i přesto, ţe jeho korozní 

odolnost je malá ( v porovnání např. se stříbrem, zlatem nebo i mědí). Ochrana zinkem má 

smysl jen tam, kde při atmosférické korozi vytváří nerozpustné korozní produkty ulpívající 

na zinku. Jako řešení proti korozi zinkového povlaku na oceli se osvědčily nátěry nebo 

nástřiky. Tento nátěr poskytuje v kombinaci se zinkovým povlakem dokonalejší ochranu 

proti korozi, neţ kterou by poskytl holý zinkový povlak. Doba antikorozní ochrany je dána 

tloušťkou povlaku.[15] 

 

1.1 Rozdělení zinkových povlaků 

Tloušťka zinkového povlaku se u zinkových plechů a pásů udává v mikronech (µm) 

pro kaţdou stranu plechu. Je dodrţena mezinárodní konvence, ţe dané číselné značení 

povlaku odpovídá jeho hmotnosti v 2/mg [4] (např. ZE 10/10 odpovídá hmotnosti povlaku 

10 2/mg  na jedné i druhé straně plechu). Plechy jsou dodávány v různých povlakových 

třídách. 
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 Jemný povlak ZE 10/10 - Zaručuje spolu s dalším vhodným povlakem ochranu 

v některých speciálních případech 

 Normální povlak ZE 25/25 - Zaručuje spolu s dalším vhodným povlakem dobrou 

korozní ochranu 

 Zesílený povlak ZE 50/50, ZE 75/75 - Zaručuje spolu s dalším vhodným 

povlakem dobrou korozní ochranu a oproti jemnému a normálnímu povlaku 

zesiluje katodické ochranné působení na střiţných hranách [3] 

 

Důleţité: Akceptovatelná hranice síly zinkové vrstvy s ohledem na svařitelnost plechů je 

kolem 20µm. Značnou roli zde hraje svářecí poloha a typ svaru.[3]    

 

Z hlediska automobilového průmyslu je nejvíce zajímavé nanášení zinkových vrstev na 

díly z nelegované oceli za účelem korozní odolnosti a jejich následná problematika 

svařování a pájení.[13] 

 

Způsoby nanášení zinkových povlaků (Obr. 1.1, Tab. 1): 

 Ţárové zinkování (ponorem v roztavené zinkové lázni) 

 Galvanické pozinkování ( galvanický článek ve vhodném elektrolytu) 

 Nátěr nebo nástřik [13] 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1.1 - Druhy nanášení zinkových povlaků 1) galvanicky, 2) naválcovaná vrstva, 3) ţárově [16] 
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Tab. 1 - Metody nanášení zinkových vrstev a jejich tloušťka [13] 

 

Pro automobilový průmysl je nejefektivnější ţárové zinkování ponorem. Tento proces 

vyuţívá vzájemné rozpustnosti ţeleza a zinku. Okolo teploty 450 °C se vytváří 

intermetalická fáze na rozhraní ţelezo/zinek. Výsledná vrstva zinku se vyznačuje relativně 

rovnoměrnou tloušťkou, dobrou přilnavostí a estetickým vzhledem („zinkový květ“).[13] 

 

1.2 Poţadavky kladené na svařování pozinkovaných plechů 

 Nízké tepelné zatíţení dílů z důvodu deformací (hlavně u tenkých plechů) a 

zachování zinkové vrstvy 

 Svarová housenka musí být dodatečně ochráněna proti korozi 

 Vysoká stabilita oblouku [13] 

 

Výše uvedené poţadavky dovolují pouţít metody, které pracují s malým vnesením 

tepla. Pro pozinkované plechy se jedná MIG pájení, případně ještě MAG svařování.[13] 
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2. MIG PÁJENÍ 

 

MIG pájení lze povaţovat za speciální a donedávna za nepříliš rozšířenou metodu, 

která spadá do skupiny tvrdého pájení a je známa jiţ od 70. let minulého století. Hlavním 

rozdílem oproti MIG svařování je pouţití tvrdé pájky (např. bronzového drátu) jako 

přídavného materiálu. Dalším velkým rozdílem je teplota při pájení. Zatímco u MIG 

svařování se teplota pohybuje okolo 1600°C, tak u MIG pájení teplota dosahuje maximálně 

1000°C [7]. V ideálním případě není nataven základní materiál, ale pouze pájka. Tento 

princip přesně odpovídá pájenému spoji. Pouţívané pájky mají vysoký obsah mědi a proto 

také relativně nízkou teplotu tavení (Tab. 2). Při pájení se zinková vrstva nataví a část 

zinku se odpaří. Do značné míry však zůstane zinková vrstva neporušena.[13] 

 

 

Tab. 2 - Teplota tavení pouţitých materiálů [13] 

 

2.1 Oblast pouţití 

MIG pájení lze pouţít pro plechy válcované za tepla i za studena, pozinkované, i 

nepovrstvené. S úspěchem lze pájet plechy do tloušťky 2,5 mm a pevností v tahu ≤ 530 

MPa.[2] 
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2.2 Ochranný plyn 

Obvykle se doporučuje Argon. Pro přídavný materiál CuSi3 však pokusy ukázaly, ţe 

lze pouţít i plyny s nízkým obsahem 2O nebo 2CO  (asi 2,5 %).[3] 

 Ar + malý podíl O2 nebo CO2 → stabilnější oblouk 

 Ar + malý podíl O2 → nízká viskozita tavné lázně 

 Ar + malý podíl CO2 → menší tvorba pórů [13] 

 

Ochranný plyn nám ovlivňuje tyto kritéria: 

 Stabilitu oblouku 

 Optimální smáčivost pájky 

 Vlastnosti přenosu přídavného materiálu 

 Řízení příkonu tepelné energie do procesu pájení [13] 

 

2.3 Přídavný materiál 

Pájky jsou tvořeny na bázi mědi s různými přísadami (Si, Zn, Sn, Mn, aj.). Tyto 

přísady dávají bronzovým pájkám různé vlastnosti (Tab. 3). Nejčastěji pro MIG pájení jsou 

pouţívány pájky s obsahem křemíku (CuSi3) nebo hliníku (CuAl8).[13] 

 

Drát CuSi3 je poměrně měkký a je vhodné jej pouţívat v kombinaci se 4-kladkovým 

podávacím zařízením s teflonovým bovdenem.[16] 

 

Vhodné typy spojů pro drát CuSi3: 

 Přeplátovaný (asi nejčastější spoj pouţívaný v automobilovém průmyslu, pro tento 

spoj je drát mimořádně vhodný) 

 Tupý 

 Koutový [16] 
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Tab. 3 - Pouţívané typy pájek pro MIG pájení [13] 

 

Výhody pájek na bázi mědi: 

 Protikorozní ochrana svarové housenky 

 Nízký rozstřik 

 Malý opal zinkové vrstvy 

 Malé mnoţství vneseného tepla → malé deformace (hlavně u tenkých plechů) 

 Menší náklady na další opracování spoje [13] 

 

 

Obr. 2.1 – MIG pájení za pouţití pájky CuSi3 
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3. CMT 

 

3.1 Historie a vývoj CMT 

Proces CMT přinesl převrat pro svařovací technologie. Je moţno zrealizovat takové 

spoje, které donedávna nebylo moţno provést. Počátky vývoje CMT začaly jiţ v roce 1991 

a jedním z cílů bylo nalézt technologii, která je schopna spojovat ocel s hliníkem. V roce 

1997 bylo vyvinuto bezrozstřikové zapalování SFI (Spalter Free Ignition) a u MIG procesu 

poprvé pouţit dopředný a zpětný posuv drátu (zatím jen ve zkušební fázi).V roce 1999 se 

objevil poţadavek na kontrolované odkapávání (deponování) pájky a toto byla ta správná 

cesta k vývoji CMT procesu, tak jak jej známe dnes. V roce 2002 pak jiţ byly známy i 

přednosti a moţnosti CMT a byla zahájena poslední fáze vývoje pro sériovou vyuţitelnost 

této technologie.[12] 

 

3.2 Charakteristika CMT 

Zkratka CMT pochází z anglického slovního spojení „Cold Metal Transfer“ coţ lze 

do češtiny přeloţit jako „přenos studeného kovu.“ V porovnání s metodami jako jsou např. 

131, 135 (MIG, MAG) se opravdu jedná o studený přenos kovu. Studený je ale v oblasti 

svařování pouze relativní pojem. Přesněji lze popsat přenos kovu asi takto: 

ţhavý→studený→ţhavý→studený→ţhavý……Toto se ale mění při vysoké frekvenci (asi 

70 Hz [12] ) a není moţno to pozorovat pouhým okem. S touto technologií přišla firma 

Fronius a dosáhla toho tak, ţe do řízení procesu svařování zapojila pohyb drátu.[9] 

 

3.3 Řízení pohybu drátu 

Zavedení zpětného pohybu drátu do řízení procesu přineslo značné výhody a mezi ty 

nejdůleţitější patří bezesporu nízké vnesené teplo do svaru. Proces pohybu drátu je řízen 

digitálně. Ve chvíli, kdy dojde ke zkratu, je drát automaticky odtaţen a následuje uvolnění 

kapky (Obr. 3.1). Díky řízenému zkratu a oddělování kapek je zaručeno téměř stejné 

mnoţství roztaveného kovu při kaţdém zkratu.[9] 
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Obr. 3.1 - Fáze přenosu kovu [9] 

 

Tím, jak se drát pohybuje dopředu a pří zkratu je vtaţen zpět, dochází takřka 

k bezproudému (proud je udrţován na nízké hodnotě) přenosu kovu, coţ má mimo jiné za 

následek bezrozstřikové svařování. Samotný svařovací oblouk, tedy během jeho hoření, 

produkuje velmi málo tepla v porovnání s konvenčními metodami svařování (např. 

131,135).[9] 

 

Přínosy CMT: 

 Pájení plechů od tloušťky 0,3mm 

 Pájení či svařování bez rozstřiku a propadu kořene  

 Svarová spojení oceli s hliníkem 

 Stabilní svařovací oblouk 

 Vysoká přemostitelnost 

 Pájení či svařování v automatickém či ručním reţimu [9] 
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3.4 Mechanismus pro střídavý pohyb drátu 

Pohyb drátu realizují dva pohony, kdy první pohon pohybuje drátem aţ 90x za 

sekundu směrem dopředu a zpět. Tento pohon je umístěn ve svařovacím hořáku a obsahuje 

vysoce dynamický servomotor AC bez převodovky, který zajišťuje konstantní přítlak na 

drát a velice přesné podávání drátu (Obr. 3.2). Druhý pohon drát „pouze“ přisunuje. Mezi 

těmito pohony je umístěn tzv. zásobník drátu (Obr. 3.3), který umoţňuje jejich oddělení při 

zpětném pohybu drátu a zároveň zajišťuje dostatečnou kapacitu drátu při pohybu vpřed. [9] 

 

 

Obr. 3.2 - AC servomotor bez převodovky [9] 

 

 

 

Obr. 3.3 - Zásobník drátu [9] 
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3.5 Stabilní svařovací oblouk 

Pokud pro porovnání opět pouţijeme konvenční MIG/MAG svařování, tak nám 

můţe stabilitu oblouku ovlivnit jak rychlost svařování, tak i povrch svařence. U CMT je 

ovšem nastavení oblouku provedeno mechanicky (tím jak se drát pohybuje tam a zpět si 

mechanicky reguluje oblouk). To znamená, ţe oblouk není ovlivňován povrchem svařence 

ani rychlostí svařování. Díky této vlastnosti je moţno proces CMT pouţít kdykoli a pro 

jakoukoli pozici.[9] 

 

3.6 Přínos CMT z hlediska ekologie, zdraví a financí 

Jak jiţ bylo zmíněno, tak CMT proces vnáší do spoje méně tepla. Tato vlastnost 

přináší další výhodu a to menší hodnoty emisí škodlivin. Z výsledků zkoumání firmy 

Fronius vyplívá, ţe u CMT metody je hladina škodlivin prokazatelně niţší neţ u MIG 

pájení. V porovnání s MIG/MAG svařováním je tato koncentrace aţ o 90% menší u 

měděného a aţ o 63% u zinkového kouře (Obr. 3.4). Díky mikroprocesoru ve svařovacím 

zdroji je moţno kromě CMT procesu pouţít tento zdroj například i pro MIG/MAG 

svařování nebo impulzní oblouk.[9] 

 

 

Obr. 3.4 - Emise škodlivin [9] 
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Další výhody CMT z hlediska úspory financí: 

 Bezeztrátový přívod plynu do svařovacího hořáku (vysoký účiník) 

 Automatické vypnutí chladícího modulu 

 Nízký výkon na prázdno [9] 

 

3.7 Pouţití a systémová konfigurace CMT 

Ať uţ se jedná o manuální nebo automatizovaný proces (Obr. 3.5), tak je CMT metoda 

vhodná snad pro všechna odvětví průmyslu: 

 Všude tam, kde je zapotřebí spojení oceli s hliníkem 

 Pokud jsou kladeny vysoké nároky na vzhled a kvalitu svaru 

 Automobilový průmysl (pozinkované plechy) 

 Stavba lodí [9] 

 

 

Obr. 3.5 - Konfigurace CMT [9] 
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3.8 Pouţití CMT pro výrobu automobilových karosérií 

Jako první pouţila CMT pájení německá automobilka VW. Tímto krokem kupředu 

bylo moţno zásadně zredukovat náklady na dodatečné práce, jako upínání součástí kvůli 

vzniklým deformacím při svařování, nebo čistění okolí svaru kvůli rozstřiku. Po mnoha 

měsících bylo zjištěno, ţe CMT proces vnáší do materiálu o 20 aţ 30% méně tepla neţ 

MIG/MAG svařování. Tenké plechy tedy nepodléhají vlivem tepla takovým deformacím. 

Značně (aţ o polovinu) se sníţilo i „borcení“ těchto plechů. Tím se sníţily i náklady na 

následné rovnání, vyhlazování či nadzvedávání jiţ svařených částí karoserie.[10] 
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4. POSOUZENÍ KVALITY SPOJE 

 

4.1 Vizuální zkouška 

Jedná se o spolehlivé a velmi levné zhodnocení kvality pájeného spoje. Pájené švy 

jsou posuzovány pouhým okem nebo vhodnými optickými pomůckami (např. ruční 

lupa).[2] 

 

Hlavní kritéria pro posuzování jsou: 

 Zjevné povrchové vady (převýšení svaru, zápal, trhliny, studený spoj, vady 

kořenové oblasti) 

 Ověření splnění podmínek stavu povrchu pro další nedestruktivní kontrolu [2] 

 

4.2 Makrostruktura svarového spoje 

Zkušební vzorek se rozřízne v pravém úhlu k podélné ose svaru. A to tak, ţe řezy, 

pokud je to technologicky moţné, byly umístěny od začátku a konce svaru nejméně 

5mm.[2] 

 

Zkoumané plochy musí být dostatečně obroušeny tak, aby byl dobře viditelný 

přechod mezi základním materiálem a svarem (pájkou) pouhým okem. Poté je vybroušený 

povrch vzorku naleptán vhodným činidlem pro vyvolání jeho makrostruktury. 

Makrostruktura se posuzuje pouhým okem (vizuálně) nebo za pouţití malého optického 

zvětšení (lupa, mikroskop). Do posuzované plochy musí být zahrnut neovlivněný základní 

materiál, obě TOO a svarový kov.[1] 
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Hlavní kritéria pro posuzování jsou: 

 Tvar svaru 

 Provaření kořene a způsob kladení housenek 

 Výskyt vad ve svaru (póry, vměstky, trhliny, atd.) 

 Šířka TOO [1] 

 

4.3 Mikrostruktura svarového spoje 

Příprava vzorků je velmi podobná jako příprava pro makrostrukturu. Avšak 

zkoumaná plocha je po vybroušení ještě vyleštěna a aţ následně naleptána vhodným 

leptadlem. Vhodné leptadlo (nejčastěji je pouţíván „Nital“ – 1 aţ 4% roztok HNO3) vyvolá 

mikrostrukturu, která se zkoumá pod mikroskopem při zvětšení 30x aţ 1500x. Posuzována 

je však pouze určitá část svarového spoje (hranice ztavení, svarový kov, část TOO atd.).[1] 

 

Hlavní kritéria pro posuzování jsou: 

 Vzhled mikrostruktury (svarový kov, TOO, základní materiál) 

 Rozloţení základních strukturních fází (např. ferit, austenit) 

 Rozloţení základních strukturních sloţek (např. perlit, bainit) [1] 

 

4.4 Zkouška solnou mlhou 

Zkouška solnou mlhou patří mezi korozní zkoušky prováděné v umělých 

atmosférách. Odolnost proti korozi v reálném prostředí a působení solné mlhy nelze tak 

úplně srovnávat. Zřídka mezi nimi existuje přímí vztah, protoţe korozi ovlivňují různí 

činitelé (např. vytváření ochranných vrstev) a závisí to na konkrétních podmínkách. Proto 

se nedoporučuje povaţovat výsledky těchto zkoušek za přímou informaci o korozní 

odolnosti různých materiálů v různých prostředích. Přesto tyto zkoušky vypovídají o 

relativní jakosti materiálů nebo jejich jakosti povrchové úpravy. Zjišťují zejména 

nesouvislosti (např. póry) nebo vady v povlacích.[6] 
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Zkoušky se provádí hlavně v roztocích: 

 Neutrální roztok chloridu sodného (NSS)    -     kovy a jejich slitiny 

- určité kovové a konverzní   

povlaky 

- organické povlaky 

 Okyselený roztok chloridu sodného (AASS)  -     dekorativní povlaky (nikl-chrom) 

 Okyselený roztok chloridu sodného a chloridu měďnatého (CASS) [6] 

 

Neutrální roztok chloridu sodného (NSS) 

Hodnota pH u solného roztoku je upravována tak, ţe rozprašovaný roztok ve 

zkušební komoře má hodnotu pH v rozmezí 6,5 aţ 7,2 při teplotě 25±2°C. Tato teplota je 

kontrolována potenciometricky. Koncentrace chloridu sodného je 5%.[6] 

 

Vyhodnocení zkoušek 

Hodnotí se změny na povrchu materiálů a stupeň koroze po uplynutí určité doby, 

kdy je vzorek vloţen v komoře se solnou mlhou. Všechny vzorky musí být před zkouškou 

pečlivě očištěny (je nutno odstranit všechny stopy nečistot nebo cizích látek), protoţe by 

mohlo dojít k znehodnocení zkoušek.[6] 

 

4.5 Optická emisní spektrometrie doutnavým výbojem (GDOES) 

Optická emisní spektrometrie (OES) je zaloţena na registrování fotonů vzniklých 

přechody valenčních elektronů z vyšších energetických stavů na niţší. Měří se záření 

emitované atomy nebo ionty v excitovaném stavu. Optický emisní spektrometr se skládá 

z budícího zdroje, optického systému, detektoru a vyhodnocovací jednotky. Jako budící 

zdroj je při analýze kovů nejčastěji pouţívá doutnavý výboj.[14] 
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GDOES je schopná analyzovat všechny chemické prvky obsaţené v materiálu, nebo 

v jeho povrchových vrstvách. Jednotlivé prvky je moţno detekovat v rozmezí od 10 nm do 

100 µm. Díky tzv. profilové analýze je moţné přesně změřit tloušťku jednotlivých vrstev a 

jejich chemické sloţení. Analýza je velmi vhodná pro materiály upravené tepelným 

zpracováním (zinkování, galvanizování atd.). Pro tuto analýzu jsou však i určitá omezení. 

To hlavní omezení je, ţe materiály musí být vodivé. Pro nevodivé materiály (sklo, 

keramika, vrstva laku atd.) je nutné pouţít radiofrekvenční zdroj. Další podmínkou je, ţe 

testované plochy musí být dokonale rovné (kvůli vytvoření vakua) a také čisté.[14] 

 

Princip doutnavého výboje (Obr. 4.1): 

Aby analýzu bylo moţné provést, musí být mezi rovnou plochou zkoušeného vzorku 

(katoda) a uzemněnou měděnou trubicí (anoda) vakuum. Je odsán vzduch a následně na to 

je do tohoto prostoru vpuštěn čistý argon (argon 5.0). Doutnavý výboj vzniká ionizací 

argonu v elektrickém poli speciálně upravené hlavice, která je chlazena vodou. Argonové  

kationty dopadají na zkoušený vzorek a vyráţejí z jeho povrchu atomy vzorku. Ty se dále 

sráţejí s ionty Ar
+
. Následně jsou excitovány a emitují záření. Tento proces uvolňování 

atomů se nazývá odprašování (sputtering). V optické části jsou tyto světelné paprsky 

rozděleny na jednotlivé spektrální části dle vlnové délky. Kaţdá vlnová délka odpovídá 

určitému chemickému prvku. [14] 

 

 

Obr. 4.1 - princip doutnavého výboje [14] 
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5. SOUČASNÝ STAV VÝROBY 

 

Z počátku, kdy se zaváděla výroba výztuhy střechy (Příloha A), bylo ve firmě Klein & 

Blaţek pouţíváno MIG pájení výhradně v ručním reţimu za pouţití přípravků,ale bez 

pouţití svařovacího robota. Asi před rokem byl, pro zvýšení produktivity, zakoupen robot 

od firmy ABB (Obr. 5.1). Pro pájení je pouţíván zdroj Transpulssynergic 4000 R (Obr. 

5.3) od firmy Fronius. Robot v jednom cyklu pájí postupně celkem čtyři díly, které jsou 

usazeny v přípravcích na otočném stole (Obr. 5.2) 

 

 

Obr. 5.1 - Svařovací robot ABB 

 

 

Obr. 5.2 - Pouţívané přípravky pro MIG pájení 
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Na spájených dílech je však někdy znatelný rozstřik a je nutná jejich další úprava 

(čistění), která zvedá náklady na výrobu dané součásti. Proto se zde naskýtá moţnost, zda 

nevyuţít procesu CMT, který, dokáţe pájet bez rozstřiku (kapitola 3.3). 

 

5.1 Zdroj pro pájení MIG 

Pro MIG pájení ve firmě Klein & Blaţek je pouţíván zdroj TPS 4000 R od firmy 

Fronius. Zdroj musí splňovat následující předpoklady: 

 Vybavení hořáku jako pro svařování hliníku 

 Standardní verze TPS (Transpulssynergic) od sériového čísla 0608181 (Obr. 

5.3) [3] 

 

Obr. 5.3 - Zdroj Transpulssynergic 4000 R 

 

Parametry TPS 4000 R: 

Síťové napětí 3x400 V 

Trvalí primární výkon (100%) 12,5 kVA 

Účiník 0,99 

Účinnost 88% 

Rozsah svářecího proudu MIG 3-400 A 

Napětí naprázdno 70 V 

Pracovní napětí 14,2-34 V 

Hmotnost 35,2 kg 

Tab. 4 – Parametry TPS 4000 R [11] 
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Mechanické vlastnosti: 

 Mez kluzu  220 aţ 280 MPa 

Pevnost  320 aţ 400 MPa 

Taţnost A8  32 %  

6. PŘÍPRAVA ZKUŠEBNÍCH VZORKŮ 

 

Pro porovnání metod CMT a MIG pájení bylo zhotoveno několik vzorků. Na tyto 

vzorky se pouţily stejné materiály o stejné jakosti jako se pouţívají pro výrobu Výztuhy 

střechy (Příloha A). Pájka i základní materiál byly pro CMT i MIG pájení stejné. 

 

6.1 Základní materiál 

Základní materiál byl poskytnut a nadělen na rozměr 200x300mm ve firmě Klein & 

Blaţek. 

 

1. HX220BD+Z100MB (1.0919) 

Chemické sloţení:   

  C  0,1 

P  0,08 

Si  0,5 

Mn  0,7 

S  0,025 

Al  0,015 

Ti  0,12 

Nb  0,09 [4] 

 

Značka „Z100MB“ znamená: 

 Z – ţárový zinkový povlak 

100 – hmotnost povlaku v g/m
2
 (této hmotnosti odpovídá tloušťka povlaku 

přibliţně 7,1 µm na kaţdé straně 

M – vzhled povrchu (malý zinkový květ) 
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Mechanické vlastnosti: 

 Mez kluzu  200 aţ 380 MPa 

Pevnost  290 aţ 430 MPa 

Taţnost A5  20 %  

 

Mechanické vlastnosti: 

 Mez kluzu  130 MPa 

Pevnost  350 MPa 

Taţnost A5  40 % 

Teplota tavení  900 – 1080°C   

 

B – povrch zlepšené jakosti (válcování povrchu za studena) [4] 

 

2. DC01+C290 (1.0330) 

Chemické sloţení:   

  C  0,12 

P  0,45 

S  0,45 

Mn  0,6 [5] 

 

6.2 Pájka 

Pro přípravu vzorků byla pouţita pájka CuSi3Mn1(EN 14640). Je moţné ji najít také 

pod označením OK Autrod 19.30 (ESAB). Další informace k této pájce jsou uvedeny 

v kapitole 2.3.[8] 

 

Chemické sloţení: 

 Si  3,4 

Mn  1,1 

Cu > 94,0 

Sn < 0,2 

Zn < 0,2 

Fe < 0,3 [16],[8]  

 

 

 



 Diplomová práce  

VŠB-TU Ostrava 2011   Stránka | 23 

6.3 Spájení vzorků metodou CMT 

Pomocí robota ABB a svařovacího zdroje CMT (Obr. 6.1) byly spájeny čtyři vzorky 

(např. vzorek č. 5, viz. Obr. 6.2), s různými parametry pájení (Tab. 6), v Aplikačním centru 

firmy Fronius v Praze. Vzorky se spájely v univerzálním přípravku (Obr. 6.3). Jako 

ochranná atmosféra byl pouţit plyn Argon 4.6. V příloze D jsou uvedeny grafy průběhů 

pájecích parametrů pro vzorek č.5 a vzorek č.7 u CMT pájení. 

 

  

Obr. 6.1 - Svařovací robot ABB a zdroj CMT 

 

   

       Obr. 6.2 - Vzorek č. 5 – CMT 
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Obr. 6.3 - Přípravek pro pájení CMT 

 

6.4 Zdroj CMT 

 

Obr. 6.4 – Zdroj CMT advanced 4000 R 

 

Parametry CMT advanced 4000 R: 

Síťové napětí 3x400 V 

Trvalí primární výkon (100%) 12,2 kVA 

Účiník 0,99 

Účinnost 88% 

Rozsah svářecího proudu MIG 3-400 A 

Napětí naprázdno 90 V 

Pracovní napětí 14,2-34 V 

Hmotnost 35,2 kg 

Tab. 5 – Parametry CMT advanced 4000 R [11] 
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6.5 Spájení vzorků metodou MIG 

Tato sada vzorků byla připravena ve firmě Klein & Blaţek. Byl pouţit také robot od 

ABB (Obr. 5.1), ale jiný zdroj, konkrétně Transpulssynergic 4000 R (Obr. 5.3). Parametry 

pájení, rozměr a počet vzorků zůstaly stejné jako pro CMT (Tab. 6). Pro porovnání uvádím 

vzorek se stejnými parametry pájení, ale za pouţití metody MIG pájení (Obr. 6.5). Vzorky 

se spájely také v univerzálním přípravku (Obr. 6.6). Jako ochranná atmosféra zde však byl 

pouţit plyn Argon 4.8.  

 

   

Obr. 6.5 - Vzorek č. 3 - MIG pájení 

 

 

Obr. 6.6 - Přípravek pro pájení MIG 

 

Vybrané parametry pájení (pro metody CMT i MIG) jsou uvedeny v tabulce (Tab. 

6). Kompletní informace o pájení jsou uvedeny v záznamu o pájení pro MIG (Příloha B) a 

záznamu o pájení pro CMT (Příloha C). 
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Označení Metoda pájení I [A] U [V] v [mm/s] vd [m/min] Plyn Značení pro zkoušky 

1 MIG 127 10,1 10 7,3 Argon 4.8 1.1÷1.4 

2 MIG 139 9,5 15 7,8 Argon 4.8 2.1÷2.4 

3 MIG 139 9,7 13 7,8 Argon 4.8 3.1÷3.4 

4 MIG 92 7,8 10 5,3 Argon 4.8 4.1÷4.4 

5 CMT 140 9,6 13 8,3 Argon 4.6 5.1÷5.4 

6 CMT 139 9,4 15 8,3 Argon 4.6 6.1÷6.4 

7 CMT 127 10 10 7,8 Argon 4.6 7.1÷7.4 

8 CMT 115 8,7 10 6,4 Argon 4.6 8.1÷8.4 

Tab. 6 - Parametry pájení 

 

Pozn. Parametry pouţité u vzorku č. 4 se nyní pouţívají ve Firmě Klein & Blaţek pro 

výrobu Výztuhy střechy (Příloha A)! 

 

Značení vzorků pro zkoušky: 

Například pro vzorek č. 1: 

 Zkouška Mikrostruktury a makrostruktury – označena číslem 1.1 

 Zkouška solnou mlhou – označena číslem 1.3 

 Chemická analýza – označena číslem 1.4 

 

Rozměry vzorků pro zkoušky: 

 Zkouška Mikrostruktury a makrostruktury – 50x25 mm 

 Zkouška solnou mlhou – 50x100 mm 

 Chemická analýza – 50x60 mm 

 

 

 



 Diplomová práce  

VŠB-TU Ostrava 2011   Stránka | 27 

6.6 Teplo vnesené do pájeného spoje 

Z hodnot uvedených v tabulce (Tab. 6) lze vypočítat mnoţství tepla vneseného do 

pájeného spoje. Toto teplo má zásadní vliv na mnoţství zinku vypařeného z místa pájeného 

spoje a jeho okolí (TOO). Ovlivňuje tedy antikorozní ochranu spoje a proto by toto teplo 

mělo být co nejmenší.  

 

Uvedené výpočty se vztahují pouze k MIG pájení. Pro CMT proces se nedá tento 

výpočtový vztah pouţít, protoţe se jedná o zcela jinou technologii, kde dochází k zhasínání 

a opětovnému zapálení oblouku. Je však známo, ţe u CMT je vnesené teplo o 20 aţ 30% 

menší v porovnání s MIG/MAG svařováním (kapitola 3.8) 

 

Výpočetní vztah: 

 1310  


 mmkJ
v

IU
kQ

 (1)   

 

Vzorek č. 1: 

133 1026,010
10

1271,10
8,010  





 mmkJ
v

IU
kQ  (2) 

 

Vzorek č. 2: 

133 0704,010
15

1395,9
8,010  





 mmkJ
v

IU
kQ  (3) 

 

Vzorek č. 3: 

133 0830,010
13

1397,9
8,010  





 mmkJ
v

IU
kQ  (4) 

 

 

k…koeficient tepelné účinnosti 

MIGk=0,8 [1] 
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Vzorek č. 4: 

Tyto parametry se pouţívají ve výrobě! 

133 0390,010
10

923,5
8,010  





 mmkJ
v

IU
kQ  (5) 

 

Z uvedených výpočtů vyplývá, ţe největší vnesené teplo je u vzorku č. 1 nejmenší je u 

vzorku č.4. 

 

Pro porovnání jsou zde uvedeny obrázky tepelného ovlivnění okolí spoje u MIG 

pájení (Obr. 6.7) a u CMT (Obr. 6.8). Pro oba tyto spoje byly pouţity stejné materiály i 

stejné parametry pájení. 

 

 

Obr. 6.7 - MIG pájení (vzorek č. 1) 

 

 

Obr. 6.8 - CMT (vzorek č. 7) 
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7. VYHODNOCENÍ ZKOUŠEK 

 

7.1 Vizuální zkouška 

Parametry a metoda pájení jednotlivých vzorků jsou uvedeny v tabulce Tab. 6 

na straně 26. Vzorky nejsou seřazeny dle číslování záměrně. Ale jsou řazeny tak, aby 

vţdy po sobě následovaly 2 vzorky zhotovené stejnými parametry z důvodu názorného 

porovnání. V textu jsou uvedeny pouze páry vzorků (MIG a CMT) kde bylo nejmenší 

a největší vnesené teplo. Dále byl dle vizuální zkoušky vyhodnocen nejlepší vzorek od 

MIG a CMT. Ostatní fotografie vzorků pro vizuální zkoušku jsou uvedeny v příloze E. 

 

Největší vnesené teplo: 

 Vzorek č. 1 (MIG pájení): 

  

Obr. 7.1 - Vzorek č. 1 (vlevo – přední strana, vpravo – zadní strana) 

 

- Dle výpočtu uvedeného v kapitole 6.6 je v tomto vzorku největší vnesené teplo.  

- Na zadní straně vzorku je znát, ţe místy došlo k úplnému spálení zinku, v důsledku 

velkého mnoţství vneseného tepla 

- Přední strana vykazuje značnou pórovitost. To můţe být způsobeno nevhodně 

zvolenými parametry pájení, nebo nedostatkem ochranné atmosféry 
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 Vzorek č. 7 (CMT): 

  

Obr. 7.2 - Vzorek č. 7 (vlevo – přední strana, vpravo – zadní strana) 

 

- Na zadní straně vzorku, oproti vzorku č. 1, došlo jen k částečnému odpaření zinku. Je 

sice znatelné určité tepelné ovlivnění ale zinek spíše jen změnil  svoji strukturu 

- Přední strana má pěknou, plynulou housenku. Místy však není pájka dokonale rozteklá 

 

Nejmenší vnesené teplo: 

 Vzorek č. 4 (MIG pájení): 

  

Obr. 7.3 - Vzorek č. 4 (vlevo – přední strana, vpravo – zadní strana) 

 

- Dle výpočtu uvedeného v kapitole 6.6 je v tomto vzorku nejmenší vnesené teplo.  

- Na zadní straně vzorku je viditelná TOO a částečné odpaření zinku. K úplnému 

spálení zinkové vrstvy ale nedošlo 

- Přední strana má plynulou housenku 
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 Vzorek č. 8 (CMT): 

  

Obr. 7.4 - Vzorek č. 8 (vlevo – přední strana, vpravo – zadní strana) 

 

- Na zadní straně vzorku, oproti vzorku č. 4, není viditelný velký rozdíl. Jen šířka TOO 

je místy uţší (asi 1 mm) coţ značí menší vnesené teplo. 

- Přední strana má plynulou, čistou housenku. Místy však není pájka řádně roztečená. 

Toto je způsobeno aţ příliš malým mnoţstvím vneseného tepla. 

 

Dle vizuální zkoušky nejlepší vzorek: 

U MIG pájení se jedná o vzorek č. 4. (viz. předešlá strana). Pro CMT je to vzorek č. 5. 

 Vzorek č. 5 (CMT): 

  

Obrázek 7.5 - Vzorek č. 5 (vlevo – přední strana, vpravo – zadní strana) 

 

- Na zadní straně vzorku je viditelná TOO. Ke spálení zinkové vrstvy ale nedošlo. Zinek 

vlivem tepla spíše změnil svoji strukturu 

- Přední strana má plynulou housenku bez viditelných vad 
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7.2 Zkouška solnou mlhou 

Vzorky byly v solné komoře umístěny v univerzálním přípravku (Obr. 7.6) celkem 

92 hodin. Během této doby celkem 6x proběhla jejich kontrola a poznamenání 

dosavadních výsledků. Korozní odolnost pájeného spoje byla posuzována jen z pohledu 

zadní strany pájeného spoje (TOO na zinkovém plechu). Zbývající fotografie vzorků po 

76h.  a 100h. jsou uvedeny v příloze F. 

 

 

Obr. 7.6 - Přípravek pro uloţení vzorků 

 

Výsledky po 4 hod.: 

Na všech vzorcích se objevuje bílá rez (skvrny nebo malé pásy) 

 

Výsledky po 12 hod.: 

Téměř ţádná změna oproti poslední kontrole. 

 

Výsledky po 28 hod.: 

Na všech vzorcích bílé skvrny do Ø 5 mm (asi 20% z celkové plochy) 

Vzorky: 1.3 a 2.3 – 3 ţlutohnědé skvrny 

   7.3 – 2 slabé ţlutohnědé skvrny 

   3.3 aţ 6.3, 8.3 – bez nálezu hnědé barvy 
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Výsledky po 52 hod.: 

Vzorky: 1.3 – náznaky červené rzi v místě svaru (asi 10%), 8 ţlutohnědých skvrn, zbytek 

plochy pokrývá bílá rez 

   2.3 – 7 ţlutohnědých skvrn v oblasti svaru, na zbytku plochy je bílá rez 

  3.3 – 9 ţlutohnědých skvrn v oblasti svaru + náznak červené rzi (asi 5%), na 

zbytku plochy je bílá rez   

   4.3 – 4 ţlutohnědé skvrny v oblasti svaru, na zbytku plochy je bílá rez 

     5.3 – 4 menší ţlutohnědé skvrny v oblasti svaru, na zbytku plochy je bílá rez 

   6.3 – 3 malé ţlutohnědé skvrny, na zbytku plochy je bílá rez 

     7.3 – více malých ţlutohnědých skvrn (asi 15%), na zbytku plochy je bílá rez 

   8.3 – velmi málo ţlutých skvrn (asi 5%), na zbytku je bílá rez 

 

Výsledky po 76 hod.: 

Rezavé skvrny (do Ø 1 mm) i na ploše všech vzorků. Rezavé slabé pruhy v místě svaru. 

Nejhorší vzorky - vzorek č. 1.3 (MIG) a vzorek č. 7.3 (CMT), viz. Obrázek 7.7 

Nejlepší vzorky - vzorek č. 4.3 (MIG) a vzorek č. 8.3 (CMT), viz Obrázek 7.8 

 

  

Obrázek 7.7 - Vzorek č. 1.3 (vlevo), vzorek č. 7.3 (vpravo) 
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Obrázek 7.8 - Vzorek č. 4.3 (vlevo), vzorek č. 8.3 (vpravo) 

 

Výsledky po 100 hod.: 

Více rezavých skvrn na ploše všech vzorků. Silné rezavé pruhy v místě svaru. 

Nejhorší vzorky - vzorek č. 1.3 (t=10mm) a vzorek č. 7.3 (t=6mm), viz. Obr. 7.9 

Nejlepší vzorky - vzorek č. 4.3 (t=6mm) a vzorek č. 8.3 (t=3mm), viz Obr. 7.10 

 

  

Obr. 7.9 - Vzorek č. 1.3 (vlevo), vzorek č. 7.3 (vpravo) 

 

  

Obr. 7.10 - Vzorek č. 4.3 (vlevo), vzorek č. 8.3 (vpravo) 
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7.3 Zkouška Makrostruktury 

Vzorky byly broušeny na ruční brusce MTH kompakt 1031 (Obr. 7.11) brusným 

papírem o zrnitosti P280 a následně o zrnitosti P400. Potom byly očištěny, odmaštěny 

lihem a osušeny vlaţným vzduchem. Pro vyvolání makrostruktury byl pouţit 10% roztok 

HNO3 ve vodě. Tak jako u vizuální zkoušky jsou v textu uvedeny páry vzorků (MIG a 

CMT) kde bylo nejmenší a největší vnesené teplo. Dále byl vyhodnocen nejlepší vzorek od 

MIG a CMT. Ostatní fotografie vzorků pro zkoušku makrostruktury jsou uvedeny v příloze 

G. Parametry a metody pájení jednotlivých vzorků jsou uvedeny v tabulce Tab. 6 na straně 

26. 

 

 

Obr. 7.11 - Bruska MTH kompakt 1031 

 

Zvětšení hodnocených vzorků: 

 Bez zvětšení – Obr. 7.12, Obr. 7.14, Obr. 7.16 

 Při zvětšení 10:1 – Obr. 7.13, Obr. 7.15, Obr. 7.16 
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Největší vnesené teplo: 

 Bez zvětšení 

  

Obr. 7.12 - Vzorek č. 1.1 (vlevo), vzorek č. 7.1 (vpravo) 

 

 Zvětšení 10:1 

  

Obr. 7.13 - Vzorek č. 1.1 (vlevo), vzorek č. 7.1 (vpravo) 

 

Nejmenší vnesené teplo: 

 Bez zvětšení 

  

Obr. 7.14 - Vzorek č. 4.1 (vlevo), vzorek č. 8.1 (vpravo) 
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 Zvětšení 10:1 

  

Obr. 7.15 - Vzorek č. 4.1 (vlevo), vzorek č. 8.1 (vpravo) 

 

Dle zkoušky makrostruktury nejlepší vzorek: 

U MIG pájení se jedná o vzorek č. 4. (viz. výše). U CMT je to vzorek č. 5 (Obr. 7.16). 

 

  

Obr. 7.16 - Vzorek č. 5.1 (vlevo – bez zvětšení, vpravo – zvětšení 10:1) 

 

- Při zvětšení 10:1 je na snímcích vidět TOO u jednotlivých vzorků 

- U vzorků spájených metodou MIG je vidět značná pórovitost pájky (detail na Obr. 

7.21) 

- U vzorku č. 8.1 je vidět špatně roztečená pájka (vlivem velmi malého vneseného tepla) 

– vznik vrubu - nevyhovující 

- Vzorek č. 5.1 nevykazuje na snímcích ţádné vady a má velmi malou TOO – nejlepší 

z hodnocených vzorků 
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7.4 Zkouška Mikrostruktury 

Po zkoušce makrostruktury byly vzorky přebroušeny brusným papírem v rozmezí 

P800 aţ P2500. Po broušení opět následovalo čistění, odmaštění lihem a osušení vlaţným 

vzduchem. Dále následovalo jejich leštění. Po leštění bylo opět provedeno očištění lihem a 

osušení. Pro naleptání zkoumané plochy byl pouţit „Nital“ (4% roztok HNO3 ve vodě). 

 

Posuzována byla vrstva zinkového povlaku mimo TOO (Obr. 7.17, Obr. 7.18), 

zinkový povlak mezi pájkou a zinkovým plechem (Obr. 7.19, Obr. 7.20) a také pórovitost 

pájky (Obr. 7.21, Obr. 7.22) za pouţití dané metody pájení (CMT nebo MIG). Pro ukázku 

jsou zde uvedeny fotografie jen některých vzorků, ostatní fotografie pro zkoušku 

mikrostruktury jsou uvedeny v příloze H. 

 

Tloušťka zinkového povlaku mimo TOO: 

Náhodně bylo vybráno 5 vzorků u kterých byla změřena tloušťka zinkového povlaku 

mimo TOO. Dle normy ČSN EN 10292 [4], je tloušťka ţárového zinku přibliţně 7,1 µm 

na kaţdé straně plechu. Námi naměřené hodnoty se převáţně pohybovali v rozmezí od 6 

µm do 10 µm (Obr. 7.17). V jednom případě byla tloušťka povlaku aţ 15 µm (Obr. 7.18). 

 

 

Obr. 7.17 - Vzorek č. 5.1 
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Obr. 7.18 - Vzorek č. 3.1 

 

Tloušťka zinkového povlaku mezi pájkou a zinkovým plechem v místě spoje: 

Z výsledků zkoušek mikrostruktury vyplývá, ţe u vzorků spájených metodou CMT 

(Obr. 7.20) zůstala tloušťka zinkového povlaku větší (asi 5 µm). V porovnání s metodou 

pájení MIG, kde byla naměřena tloušťka zinkové vrstvy asi 3 µm. Pro ukázku 

mikrostruktury byly vybrány vzorky s nejlepším dosaţeným výsledkem u zkoušky 

makrostruktury (vzorek č. 4.1 a č. 5.1). 

Pozn. U vzorku č. 8.1 nebylo moţné provést zkoušku mikrostruktury ve zkoumané oblasti 

z důvodu špatně zatečené pájky. 

 

 Vzorek č. 4.1 (MIG) 

 

Obr. 7.19- Vzorek č. 4.1 
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Tabulka naměřených tloušťek zinku u vzorku č. 4.1: 

Typ 
objektu 

Druh 
měření 

Číslo 
měření 

Hodnota Jednotky Popis Statistiky     

Úsečka Délka 1 3 µm   Veličina Délka   

Úsečka Délka 2 3 µm   Počet měření 5   

Úsečka Délka 3 4 µm   Střední 
hodnota 

3,2 µm 

Úsečka Délka 4 3 µm   Sm. odchylka 0,4 µm 

Úsečka Délka 5 3 µm      

Tab. 7 – Vzorek č. 4.1 

 

 Vzorek č. 5.1 (CMT) 

 

Obr. 7.20 – Vzorek č. 5.1 

 

Tabulka naměřených tloušťek zinku u vzorku č. 5.1: 

Typ 
objektu 

Druh 
měření 

Číslo 
měření 

Hodnota Jednotky Popis Statistiky     

Úsečka Délka 1 5 µm   Veličina Délka   

Úsečka Délka 2 5 µm   Počet měření 4   

Úsečka Délka 3 4 µm   Střední 
hodnota 

4,8 µm 

Úsečka Délka 4 5 µm   Sm. odchylka 0,4 µm 

Tab. 8 – Vzorek č. 5.1 
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Pórovitost pájky: 

U všech vzorků spájených metodou MIG se objevila pórovitost pájky. Nejvíce u 

vzorku č. 1.1 a nejméně u vzorku č. 4.1. Pro ukázku uvádím vzorek č. 3.1 s průměrnou 

pórovitostí (Obr. 7.21). Naopak u vzorků spájených metodou CMT se pórovitost vůbec 

neobjevila (Obr. 7.22).  

 

 MIG pájení 

 

Obr. 7.21 – Detail pájky vzorku č. 3.1 

 

 CMT pájení 

 

Obr. 7.22 - Detail pájky vzorku 6.1 
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7.5 Optická emisní spektrometrie doutnavým výbojem (GDOES) 

Analýza byla provedena na přístroji Spectruma Analytik GMBH (model GDA 750). 

Hlavním kritériem pro tuto analýzu bylo změření mnoţství zinku na spodní straně plechu 

pod pájeným spojem a jeho koncentrace (m%) v závislosti na měřené hloubce (Obr. 7.25, 

Obr. 7.26). Pro porovnání byla na 2 vzorcích změřena koncentrace zinku i mimo TOO 

(Obr. 7.23, Obr. 7.24). Na vzorcích 1.4 a 5.4 nebylo moţné analýzu v místě spoje provést. 

Nedošlo k vytvoření vákua, z důvodu poškrabaného a zvlněného zinkového plechu. 

 

Postup zkoušky: 

1. Očištění analyzované plochy vzorku od nečistot a umístění do hlavice  

2. Odsání vzduchu (vytvoření vakua) a následné vpuštění argonu 

3. Doutnavý výboj (kapitola 4.5) 

4. Detekce emitovaného záření 

5. Zpracování hodnot 

 

Koncentrace zinku mimo TOO: 
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Obr. 7.23 - koncentrace zinku mimo TOO (vzorek č. 8.4) 
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Depth [μm]
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Obr. 7.24- koncentrace zinku mimo TOO (vzorek č. 7.4) 

 

- Z grafu lze odečíst, ţe 100% koncentrace je do hloubky 5 µm 

- Dle normy ČSN EN 10292 [4], je tloušťka ţárového zinku přibliţně 7,1 µm na 

kaţdé straně plechu. Námi naměřené hodnoty ukazují, ţe v této hloubce se 

koncentrace zinku pohybuje okolo hranice 90% 
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Koncentrace zinku v místě spoje: 

Pro porovnání jsou zde uvedeny 2 grafy pro MIG (Obr. 7.25) a CMT (Obr. 7.26) 

pájení se stejnými pouţitými parametry. Nepouţité grafy v textu jsou uvedeny v příloze I. 
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Obr. 7.25 - Vzorek č. 2.4 (MIG) 
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Obr. 7.26 - Vzorek č. 6.4 (CMT) 
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Jak je vidět, tak grafy se od sebe poněkud liší. U CMT se 95% koncentrace zinku 

drţí přibliţně po hranici 6,5 µm, naopak u MIG pájení je tako hranice uţ na 5,5 µm. 

Dalším rozdílem je, ţe u MIG pájení klesá křivka zinkové koncentrace pozvolněji neţ u 

CMT. Je to dáno tím, ţe u CMT je o 20 aţ 30% méně vneseného tepla (kapitola 3.8) neţ u 

MIG. Pokud tedy chceme porovnat vzorky se stejným vneseným teplem, odpovídá vzorku 

č. 6.4 (CMT) přibliţně vzorek č. 4.4 (Obr. 7.27) spájený metodou MIG. 

 

Označení Metoda pájení I [A] U [V] v [mm/s] vd [m/min] Plyn 

4.4 MIG 92 7,8 10 5,3 Argon 4.8 

6.4 CMT 139 9,4 15 8,3 Argon 4.6 

Tab. 9 – Pouţité parametry pájení 
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Obr. 7.27 - Vzorek č. 4.4 (MIG) 

 

U těchto vzorků je průběh křivky, tedy i koncentrace zinku v jednotlivých měřených 

vrstvách, velmi podobný.  
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8. TECHNICKO-EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ 

 

V experimentální části práce byly pájené spoje podrobeny destruktivním i 

nedestruktivním zkouškám. Z výsledků těchto zkoušek lze vyvodit následující závěry: 

 Častý rozstřik při MIG pájení (k omezení rozstřiku byl do výroby zaveden speciální 

přípravek pro omezení rozstřiku viz. Obr. 5.2) 

 CMT pájení absolutně bez rozstřiku a bez vzniku pórů v pájce 

 Částečná pórovitost uvnitř pájky u technologie MIG pájení 

 O 20 aţ 30% menší vnesené teplo u CMT neţ u MIG pájení (všechny pouţité 

zkoušky prokázaly menší tepelné ovlivnění u technologie CMT) 

 Značná pórovitost a propal zinkové vrstvy u vzorku č. 1 

 Vznik vrubu u vzorku č. 8 (špatně zatečená pájka) 

 Nejlepší zvolené parametry pro MIG pájení jsou u vzorku č. 4 (v současné době 

jsou pouţívány ve výrobě) 

 Nejlepší zvolené parametry pro CMT jsou u vzorku č. 5 (případně u vzorku č.6) 

 

Z předchozích informací vyplývá, ţe u MIG pájení lze nejvhodněji pájet danou součást 

parametry pouţitými u vzorku č. 4 a u CMT u vzorku č. 5 a č. 6 (Tab. 10). Je tu však jeden 

velký rozdíl. Pokud pomineme základní technologické rozdíly mezi CMT a MIG pájením, 

tak je tu rozdíl v produktivitě. Výsledky ukázaly, ţe parametry pouţité u vzorku č. 4 mají 

přibliţně stejné vnesené teplo i přibliţně stejné výsledky zkoušek jako u vzorku č. 6. U 

CMT však byla pouţita o 50% vyšší pájecí rychlost neţ u MIG pájení (Tab. 10). 

 

Pouţité parametry pájení: 

Označení Metoda pájení I [A] U [V] v [mm/s] vd [m/min] Plyn 

4 MIG 92 7,8 10 5,3 Argon 4.8 

5 CMT 140 9,6 13 8,3 Argon 4.6 

6 CMT 139 9,4 15 8,3 Argon 4.6 

Tab. 10 - Vhodné parametry pájení 
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Všechny doposud uvedené informace hovoří pro zvolení technologie CMT. Ovšem 

nesmí být zapomenuto na jedno z důleţitých kritérií při volbě pouţité technologie. Jedná se 

o pořizovací náklady. Pokud by jsme vybíraly zdroje pro CMT a MIG pájení ve stejné 

kategorii (stejné vybavení a příslušenství) tak pořizovací cena u CMT by byla přibliţně 

600000 kč s DPH [17]. Pro MIG pájení by se pohybovala cena zdroje + příslušenství okolo 

400000 kč s DPH [17]. Jestli se tato investice vyplatí či ne, ukáţe následující výpočet: 

 

Vstupní parametry pro výpočet produktivity: 

 Jedno směnný provoz 

 Hodnocená doba je 20 pracovních dnů (přibliţně jeden měsíc) 

 Délka pracovní směny je 7,5 hodiny 

 Hodnocena je pouze „čistá“ doba pájení bez vedlejších časů na přípravu nebo 

přejezdů robota 

 

Výpočetní vztah: 

 ks
s

vzyxk
QM


  (6) 

MQ ……počet spájených dílů za měsíc [ks] 

v………rychlost pájení [mm/s] 

k………počet směn 

x………počet dní v měsíci 

y………počet hodin za pracovní směnu 

z………počet sekund za hodinu 

s………délka všech housenek na jednom pájeném dílu [mm] (viz. Příloha A) 

 

Pozn. Výpočetní vztah je pouze teoretický, protoţe nejsou uvedeny všechny vstupní 

parametry a skutečné výrobní časy. 
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Výpočet produktivity pájení pro CMT: 

Rychlost pájení: v = 15 mm/s (odpovídá rychlosti pouţité u vzorku č. 6) 

 

ksQM 81000
100

1536005,7201



  (7) 

 

Výpočet produktivity pájení pro MIG: 

Rychlost pájení: v = 10 mm/s (odpovídá rychlosti pouţité u vzorku č. 4) 

 

ksQM 54000
100

1036005,7201



  (8) 

 

Počet kusů vyrobených u MIG pájení je 54000, coţ je o 1/3 méně neţ u CMT. 

Měsíční rozdíl ve výrobě by byl tedy 27000 kusů. Pokud by teoretické výrobní náklady pro 

pájení na jeden vyrobený kus byly pouhou 1 kč, tak by vzniklá investice na koupi zdroje 

CMT byla uhrazena nejpozději do 10 měsíců. 
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ZÁVĚR 

 

V diplomové práci bylo porovnáno MIG pájení a CMT technologie pro vyuţití 

spojování komponent v automobilovém průmyslu. Hodnocena byla hlavně kvalita spoje 

s ohledem na zinkovou vrstvu v okolí spoje a náklady spojené s danou technologií. 

Srovnání obou technologií bylo provedeno na základě zkoušky vizuální,  zkoušky 

makrostruktury, zkoušky mikrostruktury, zkoušky solnou mlhou a zkoušky chemického 

sloţení pomocí optické emisní spektrometrie. 

 

Optická emisní spektrometrie ukázala, ţe u CMT se nacházela 95% koncentrace zinku 

na protilehlé straně spoje v hloubce 6,5 µm od povrchu plechu, u MIG pájení je tako 

hranice uţ v hloubce 5,5 µm. Výsledky zkoušek mikrostruktury ukázaly, ţe u vzorků 

spájených metodou CMT zůstala tloušťka zinkového povlaku v místě spoje asi 5 µm a u 

MIG pájení cca. 3 µm. Po zkoušce solnou mlhou bylo viditelné tepelné ovlivnění (šířka 

zkorodované plochy na protilehlé straně spoje) u obou metod pájení. U MIG pájení měla 

tato plocha šířku asi 6 mm a u CMT asi 3mm. 

 

Výsledky zkoušek ukázaly, ţe při pouţití vhodných parametrů jsou pro danou výrobu 

pouţitelné obě tyto technologie. U MIG pájení se místy objevila pórovitost pájky, coţ 

mohlo být způsobeno nevhodně zvolenými parametry pájení. U CMT tento problém 

nenastal a celkově lze říci, ţe technologie CMT měla ve všech ohledech lepší výsledky. 

Zdroj CMT má však přibliţně o 1/3 vyšší pořizovací náklady neţ zdroj pro MIG pájení. 

Tato investice je v konečném výsledku plně nahrazena vyšší produktivitou technologie 

CMT, která zaručí návratnost investice do 10 měsíců. Jako vhodnou optimalizaci 

z jakostního, ale hlavně z ekonomického a ekologického hlediska, navrhuji zavedení 

technologie CMT do výroby, místo nyní pouţívaného MIG pájení. 
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PŘÍLOHY 

 

Příloha A (Výztuha střechy-díl 5L6-817-251-252) 

 

 

Výkresy: 

 Sestava (5L6-817-251-252) 

 Díl A (5L6-817-269-270) 

 Díl B (5L6-817-925) 

 

 



 Diplomová práce  

VŠB-TU Ostrava 2011 

 



 Diplomová práce  

VŠB-TU Ostrava 2011 

 



 Diplomová práce  

VŠB-TU Ostrava 2011 

 



 Diplomová práce  

VŠB-TU Ostrava 2011 

Příloha B (Záznam o pájení MIG) 
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Příloha C (Záznam o pájení CMT) 
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Příloha D (Graf průběhu pájecích parametrů u CMT) 

 

Obrázek 8.1 - vzorek č. 5 

 

 

Obrázek 8.2 - vzorek č. 7 
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Příloha E (Vizuální zkouška) 

Vzorek č.2 (MIG pájení) 

 

Obrázek 8.3 - vzorek č. 2 

 

Vzorek č.3 (MIG pájení) 

 

Obrázek 8.4 - vzorek č. 3 

 

Vzorek č.6 (CMT) 

 

Obrázek 8.5 - vzorek č. 6 
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Příloha F (Zkouška solnou mlhou) 

Pro porovnání jsou vedle sebe uvedeny vzorky spájené stejnými parametry. Parametry 

pájení a metoda pájení pro daný vzorek jsou uvedeny v tabulce Tab. 6 na str. 26. 

 

Po 76h. 

 

Obrázek 8.6 - vzorek č. 2.3 (vlevo), vzorek č. 6.3 (vpravo) 

 

 

Obrázek 8.7 - vzorek č. 3.3 (vlevo), vzorek č. 5.3 (vpravo) 
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Po 100h. 

 

Obrázek 8.8 - vzorek č. 2.3 (vlevo), vzorek č. 6.3 (vpravo) 

 

 

Obrázek 8.9 - vzorek č. 3.3 (vlevo), vzorek č. 5.3 (vpravo) 
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Příloha G (Zkouška makrostruktury) 

Vzorek č. 2.1 

  

Obrázek 8.10 - Vzorek č. 2.1 (vlevo – bez zvětšení, vpravo – zvětšení 10:1) 

 

Vzorek č. 3.1 

  

Obrázek 8.11 - Vzorek č. 3.1 (vlevo – bez zvětšení, vpravo – zvětšení 10:1) 

  

Vzorek č. 6.1 

  

Obrázek 8.12 - Vzorek č. 6.1 (vlevo – bez zvětšení, vpravo – zvětšení 10:1) 
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Příloha H (Zkouška mikrostruktury) 

a) Tloušťka zinkového povlaku mimo TOO: 

Vzorek č. 2.1 

 

Obrázek 8.13 - vzorek č. 2.1 

Vzorek č. 4.1 

 

Obrázek 8.14 - vzorek č. 4.1 

Vzorek č. 6.1 

 

Obrázek 8.15 - vzorek č. 6.1 
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Vzorek č. 7.1 

 

Obrázek 8.16 - vzorek č. 7.1 

 

 

b) Tloušťka zinkového vrstvy mezi pájkou a zinkovým plechem: 

Vzorek č. 1.1 

 

Obrázek 8.17 - vzorek č. 1.1 
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Vzorek č. 2.1 

 

Obrázek 8.18 - vzorek č. 2.1 

 

Vzorek č. 3.1 

 

Obrázek 8.19 - vzorek č. 3.1 
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Vzorek č. 6.1 

 

Obrázek 8.20 - vzorek č. 6.1 

 

Vzorek č. 7.1 

 

Obrázek 8.21 - vzorek č. 7.1 
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Příloha I (Optická emisní spektrometrie doutnavým výbojem) 

Vzorek č. 3.4 
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Obrázek 8.22 - vzorek č. 3.4 

 

Vzorek č. 7.4 
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Obrázek 8.23 - vzorek č. 7.4 
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Vzorek č. 8.4 
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Obrázek 8.24 - vzorek č. 8.4 

 


