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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

JANDEJSEK, T. Posouzení spojů provedených odporovým tvrdým pájením: bakalářská 

práce. Ostrava : VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra mechanické 

technologie, 2012, 48 s. Vedoucí práce: doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D 

Bakalářská práce se zabývá posouzením spojů provedených odporovým tvrdým pájením 

a optimalizací pájecích parametrů. V teoretické části jsou charakterizovány metody 

odporového tlakového svařování, pájení, svařitelnosti a pájitelnosti materiálů. V praktické 

části jsou uvedeny součásti pohyblivého vodivého pásu BD 250. Dále jsou definovány vady, 

které mohou při odporovém pájení dílců vznikat. Cílem práce je úprava parametrů 

odporového pájení, provedení pájených spojů a jejich vyhodnocení vzhledem k původní 

metodě pájení. Principy a výsledky zkoušek jsou vedeny na konci práce společně 

s hodnocením celé problematiky. 

 

 

BACHELOR THESIS ANNOTATION 

JANDEJSEK, T. Assessment of Joints Made by the Resistance Brazing Method: 

Bachelor Thesis. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical 

Engineering, Department of Mechanical Technology, 2012, 48 p. Thesis Supervisor: Ing. Ivo 

Hlavatý, PhD 

The bachelor thesis is focused on the assessment of resistance brazing method and 

optimization of brazing parameters. The theoretical part characterizes the methods 

of resistance pressure welding, brazing, weld ability and solder ability of material. The 

practical part includes components of moving conductive strip BD 250. Subsequently, the 

thesis defines possible defects that can arise during the resistance brazing of components. 

The objective of the thesis is the adjustment of resistance brazing parameters, the 

performance of brazed joints and their evaluation compared with the original method. The 

principles and test results are given at the end of work with the evaluation of the whole issue. 
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Seznam použitých značek a symbolů: 

Značení  Význam       Jednotka 

Ag15CuP  stříbro-měď-fosforová pájecí slitina     

AgNi10  dosedací kontakt        

BD 250  pohyblivý odporově spájený vodivý pás    

BD 40  pneumatická odporová bodová svářečka    

CMT  proces svařováni MIG/MAG krátkým obloukem   

HV  tvrdost podle Vickerse      

IQR  řízení času svařování      [ms]  

MAG  svařovaní tavící se elektrodou v aktivním plynu   

MIG  svařovaní tavící se elektrodou v inertním plynu   

TECNA 2118 středofrekvenční odporová svářečka     

TE 600  mikroprocesorová řídící jednotka     

ULB 1.4  řídící jednotka        

FSV  svařovací síla       [N] 

I   elektrický proud      [A] 

ISV   svařovací proud      [A] 

Q   množství tepla       [J] 

R   elektrický odpor      [Ω] 

RD   odpor svařovaných materiálů     [Ω] 

RK   odpor mezi svařovanými materiály    [Ω] 

RM   odpor vlastních svařovaných materiálů   [Ω] 

RSV  výsledný odpor      [Ω] 

t   doba průchodu proudu     [s] 

tc   celkový čas       [s] 

td   dosedací čas       [s] 

tk   kovací čas       [s] 

ts   svařovací čas       [s] 

T1   teplota likvidu pájky      [°C] 

T2   teplota solidu pájky      [°C] 

Tm(A)  teplota tání kovu A      [°C] 

Tm(B)  teplota taní kovu B      [°C] 

TP   pracovní teplota      [°C] 

Tr   reakční teplota      [°C] 
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1 Úvod 

Stejně jako všechny moderní společnosti se i firma OEZ s.r.o. snaží o zvýšení jakosti 

svých výrobků a výkonnosti za současného snižování výrobních nákladů. Těchto cílů 

je možné dosáhnout inovací starších, méně výkonných technologií nebo nahrazením starších 

technologií technologiemi novými.  

Cílem této práce je návrh nové technologie tvrdého odporového pájení, pomocí které by 

se zkrátily výrobní časy pájených spojů pohyblivého vodivého pásu BD 250 se zachováním 

nebo zvýšením jejich jakosti a elektrické vodivosti. Dalším cílem je porovnat starou 

technologii jednofázového odporového svařování s novou technologií středofrekvenčního 

odporového svařování a jejich vliv na jakost odporově pájených spojů pohyblivého vodivého 

pásu BD 250. 

V teoretické části jsou popsány metody tlakového odporového svařování a pájení včetně 

svařitelnosti a problematiky pájení mědi a stříbra. 

V další části práce jsou posuzovány stávající prvky odporově pájených spojů 

pohyblivého vodivého pásu BD 250, vyráběné ve společnosti OEZ s.r.o. Základem 

pro posouzení stávajícího stavu bylo hodnocení odporově pájených spojů, provedených 

v minulosti na původním zařízení. Na tuto část navazují vady, které mohou vznikat 

při provedení odporově pájených spojů, vedoucí až k nevyhovujícím pájeným spojům.  

Kapitola návrhu nové technologie je zaměřena na středofrekvenční odporovou metodu 

pro odporové pájení spojů, která by měla inovovat stávající metodu jednofázového 

odporového pájení o frekvenci 50Hz. Další část této kapitoly je věnována novému 

svařovacímu stroji, jeho parametrům a řídící jednotce. 

Jedním z cílů práce je porovnání odporově pájených spojů původní a novou technologií.  

V závěru práce jsou uvedeny způsoby zkoušení odporově pájených spojů za účelem 

dosažení vyhovujících jakostí. Současně jsou zde vyhodnoceny výsledky pájených spojů, 

které jsou provedeny oběma výše zmíněnými metodami. 

 

 



11 

 

2 Svařovací metody 

Použité metody svařování a pájení mají zásadní vliv na vznik spoje. Jedním z parametrů  

při svařování a pájení je teplota v místě spoje. Zdroj tepla velmi často označuje přímo 

konkrétní metodu svařování, např. plazmové svařování (15), laserové svařování (751), 

plamenové svařování (311), apod.  

Většina svařovacích metod je flexibilních a lze jich využít při jakékoliv běžné výrobě, 

jsou ale i takové metody, které lze využít jen pro velmi konkrétní výrobní aplikace. Přestože 

prioritním úkolem svařování je spojování, využívá se stále častěji k renovacím, opravám, 

ale také roste počet aplikací využívajících svařovací zdroje na procesy pájení, např. 

odporové pájení, MIG pájení, proces CMT a další. 

 

2.1 Základní rozdělení svařovacích metod 

 

 

Na Obr. 1 jsou uvedeny základní metody svařovaní. Většinu běžných svařovacích metod 

lze rozdělit do tří velkých skupin. Patří k nim metody tavného svařování, tlakového 

svařování a ostatních metod svařování. Při tavném svařování je potřeba k vytvoření spoje 

energie ve formě tepla přiváděného do oblasti svaru. Ke spojení dojde roztavením kovů 

ve svarové lázni a jejich následném ztuhnutí. Ve všech metodách tlakového svařování vzniká 

spoj silovým působením na svařované plochy.     



12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1: Základní druhy svařování [1] 

3 Metody tlakového svařování  

3.1 Tlakové odporové svařování 

Při srovnání tlakového odporového svařování s ostatními technologiemi, nepoužívá 

 se na zhotovení svaru přídavný materiál a teplo vzniká přímo ve spoji. Ke zhotovení 

je potřeba přítlačná síla. Jednou z výhod tlakových odporových způsobů svařování je možná 

automatizace a tím i dosažení velké produktivity výroby.  
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Rozdělení a značení odporových metod svařování:   

 2 - odporové svařovací metody 

 21 - bodové odporové svařování 

 22 – švové odporové svařování 

 23 – výstupkové odporové svařování 

 24 – odtavovací stykové svařování 

 25 – stlačovací stykové svařovaní 

 291 – vysokofrekvenční svařování    

Rozsah základních parametrů svařování: 

Druh základního materiálu  : nelegované i legované oceli, Ni, Al. Cu, a jejich slitiny 

Rozsah svařovacího proudu  : 1000 – 100 000 A 

Rozsah napětí    : 0,5 – 10 V 

Rozsah tloušťek   : 0,4 – 4 mm, lze i více 

Průměr elektrod   : 2 – 3 mm, lze i více 

Přítlačná síla    : 500 – 10 000 N 

Čas svařování    : 0,04 – 2 s 

Poloha svařování   : všechny (omezení jen u některých metod svařování)  

 

Princip tlakového odporového svařování:  

Zdrojem tepla při odporovém svařování je elektrický odpor, který vzniká v místě 

kontaktu svařovaných materiálů a nazývá se přechodový odpor. Při průchodu velkého 

elektrického proudu místem, kde vznikl přechodový odpor, dojde k  místnímu ohřevu 

materiálů. Tím se materiál svařovaných součástí nataví a k jejich svaření dojde díky stlačení. 

Přístup okolní atmosféry je prakticky vyloučen v důsledku stlačení svařovaných dílů 

přítlačnou silou, která během svařovacího procesu působí. Svařovací stroje tedy kromě 

výkonového elektrického zdroje, musí obsahovat také mechanické prvky umožňující stlačení 

v místě prováděného svaru. [2] 

Množství tepla, které vzniká v místě přechodového odporu, je možné stanovit podle 

Joule- Lenzova zákona[3]:  
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Kde: 

Q – množství tepla [J] 

R – elektrický odpor (přechodový) 

[Ω] 

 I – elektrický proud [A] 

 t – doba průchodu proudu [s] 

 

Přechodové a materiálové odpory:   

V místě svaru existuje několik dílčích typů odporů sečtených ve výsledném odporu 

(RSV), který se podílí na vzniku tepla.  

Výsledný odpor RSV se vyjadřuje vztahem [4]: 

 

Kde: 

RD  - odpor dotyku elektrod 

RM – odpor vlastních svařovaných materiálů 

RK – odpor mezi svařovanými materiály 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2: Rozložení jednotlivých složek odporů svarového spoje [4] 

3.1.1 Odporové bodové svařování 

Aplikací odporového svařování lze účinně zvýšit produktivitu práce v závislosti 

na snížení výrobních nákladů. Při porovnání s jinými metodami svařování zvyšuje 

energetickou ekonomii. První výhodou je spotřeba elektrické energie při chodu na prázdno, 
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která je minimální. Druhou hlavní výhodou odporového svařování je realizace svaru 

v mnohem kratších časech, jejímž důsledkem je menší tepelné zatížení okolí svaru.  

Princip odporového bodového svařování: 

Materiál, který chceme svařit, vložíme mezi dvě většinou měděné elektrody. Zdrojem 

je nejčastěji výkonový transformátor napájený ze sítě. Po stlačení svařovaných materiálů 

začne procházet prostřednictvím elektrod elektrický svařovací proud, který ohřeje materiál 

v místě styku elektrod. Dosažením teploty tavení dojde k vytvoření tekutého jádra. Poté 

dojde k přerušení svařovacího proudu a svar i jeho okolí v plastickém stavu začíná rychle 

tuhnout, stále však působí tlak elektrod. Záleží na nastavení konkrétního svařovacího cyklu. 

Pro názornost je princip bodového svařování zobrazen na Obr 3. 

Obr. 3: Princip bodového svařování [2] 

 

Uspořádání elektrod 

Uspořádání rozdělujeme podle počtu elektrod na jednobodové a vícebodové svařování 

(Obr. 5). Dále pak do dvou hlavních skupin: 

Přímé bodové svařování:  vznikají svary mezi elektrodami, které jsou umístěny 

na protilehlých stranách svařované součásti. 
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Nepřímé bodové svařování:  svary vznikají mezi elektrodami, které jsou umístěny v různých 

osách z jedné strany svařované součásti. 

 

 

 

  

Obr. 4: Princip přímého a nepřímého bodového svařování [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5: Princip vícebodového svařování [4] 

Svařovací režimy 

Při nastavování základních parametrů při bodovém svařování lze upravovat dva hlavní 

parametry, a to svařovací proud a tlak (sílu). Jejich vzájemná vazba je označována jako 

svařovací režim. Časový průběh se označuje jako svařovací program. 

Tvrdý svařovací režim:  

Tvrdý svařovací režim je v současné době více užívaným svařovacím režimem. Volí 

se zejména pro svařování legovaných ocelí, neželezných kovů a jejich slitin. Výhodou 

je vyšší životnost elektrod, vyšší účinnost, menší deformace a kratší časy svařování, což 

vede k větší produktivitě a menším tepelným ztrátám. Nevýhodou je nutná důkladná 

příprava svarových ploch a vyšší náklady na pořízení stroje. Režim je charakteristický 

vysokým svařovacím proudem, vyšší přítlačnou silou a krátkým svařovacím časem. 
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Měkký svařovací režim :  

Tento režim lze používat pro opravy a zpracování plechů, které nemusí být úplně tak 

čisté, není tolik náchylný na odchylky svařovacích parametrů. Snižuje nebezpečí zakalení 

materiálu. Svařovací zdroj nevyžaduje tak velký příkon. Nevýhodou je delší čas svařování, 

to má za následek větší tepelné namáhání elektrod, jejich opotřebení a tím potřebu častější 

opravy ne-li úplné výměny. Charakteristickými parametry pro měkký režim je nižší 

svařovací proud, nižší přítlačná síla a delší čas svařování. 

Svařovací cyklus: 

Správné nastavení parametrů svařování nám nemusí zaručit kvalitní svar. Záleží také 

na časovém průběhu svařování a konkrétním trvání jednotlivých časových úseků.  

Obr. 6: Svařovací cyklus bodového odporového svařování [4] 

Na Obr. 6 je vidět průběh svařovacího cyklu bodového svaru. Z průběhu je patrné, 

že tzv. dosedací čas „td“ slouží k dosažení potřebné síly. Po dobu času svařování „ts“ se 

udržuje hodnota síly „Fsv“ konstantní. Teprve po ukončení dodávky svařovacího proudu 

„Isv“ v čase „ts“, může začít klesat síla k nulové hodnotě. Síla nesmí přestat působit, dokud 

probíhá proces svařování, jinak hrozí vznik dutin. Kovací čas „tk“ způsobuje deformaci 

v místě elektrod splastizovaného chladnoucího materiálu. V praxi se často používají 

i mnohem složitější svařovací programy, které obsahují například předehřev nebo žíhání. 

 

Namáhání bodových svarů 

Při použití bodového svařování je důležité dbát na dovolené namáhání bodových svarů. 

Bodové svary není vhodné namáhat na krut, jelikož v krutu neprokazují velkou pevnost. 
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Výhodnější je volit konstrukci, kde převládá smykové namáhání. Vhodná je i aplikace 

dvouřadých spojů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7: Namáhání bodových svarů [2] 

 

3.1.2 Odporové švové svařování 

Materiál je stlačován otočnými svařovacími elektrodami ve tvaru kotoučů, které jsou 

upevněny na přítlačných ramenech a napájeny zdrojem svařovacího proudu. Kotouče bývají 

často z venku, někdy i zevnitř chlazeny vodou, jelikož přenášejí velké svařovací proudy 

po dlouhou dobu zátěže.  

Touto technologií lze vytvářet samostatné jednotlivé svary nebo svary, které na sebe 

vzájemně navazují (Obr. 8). Tloušťky plechu, které lze takto svařovat jsou 0,5 – 3,5 mm. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8: Možnosti vytvoření typů svarů při švovém odporovém svařování [4] 
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Kromě klasického švového svařování s klasickým uspořádáním elektrod se často 

používají i v jiném uspořádání (Obr. 9) 

Obr. 9: Další možnosti švového odporového svařování [1] 

3.1.3 Odporové výstupkové svařování 

Jedná se v podstatě o několikabodové svařování, ale velikost a tvar určují výstupky 

na jednom ze svařovaných dílců. Je nutné, aby od začátku svařování dílce k sobě přesně 

lícovaly, a tím docházelo k rovnoměrnému dělení svařovacího proudu a tlaku. Aby 

nedocházelo k nestejně provařeným svarům, způsobených nerovnoměrným rozdělením 

svařovacího proudu, vyžadují výstupkové metody čistý povrch svařovaných součástí. 

V první fázi je svařovací proud koncentrován do míst, kde výstupky dosedají 

na protikus. Zvýšená koncentrace v místě ohřevu způsobí lokální místní ohřev materiálu, 

dochází k deformaci zahřátého výstupku a plechy na sebe dosednou. Při dalším procesu 

svařování se tavný bod zvětšuje. Princip je patrný z Obr. 10. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10: Princip odporového výstupkového svařování [5] 
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3.1.4 Odporové stykové svařování 

Jedná se o odporové svařování, kdy jsou svařované součásti přitlačeny na styčných 

plochách, které se poté svaří. Stykové svařování lze rozdělit do dvou metod s možností 

aplikace celého tepelného režimu, např. zařazením předehřevu a dohřevu. 

Stlačovací stykové svařování: Provádí se na lisech nebo strojích s horizontálním 

uspořádáním. Důležitá je úprava svarových ploch před samotným svařováním. Nesmí být 

znečištěny a musí na sebe dosedat celou plochou, aby došlo k dobré jakosti svaru. 

Pro svařování se používají velké přítlačné síly. Elektrický proud se spíná až po stlačení 

součástí, poté se postupně materiál ohřívá a stlačuje dle požadavků. 

 

Obr. 11: Princip stlačovacího stykového svařování [6] 

Odtavovací stykové svařování: Provádí se na stejných zařízeních jako předchozí 

metoda, ale svařovací díly se nedotýkají, čímž není uzavřený elektrický obvod. V první části 

procesu se svařovací dílce k sobě přibližují a poté zase oddalují, tím dochází k hoření 

mikrooblouků jejichž důsledkem je vystřikování taveniny a natavená plocha se zvětšuje. 

Tento reverzní pohyb se opakuje, až se nataví celý průřez svařované součásti. Hned poté 

následuje stlačení součástí a vypnutí proudu. Svařovací cyklus může trvat několik desítek 

sekund. 

 

 

 

 

 

Obr. 12: Princip odtavovacího stykového svařování [1] 



21 

 

3.1.5 Středofrekvenční odporové svařování 

Jedná se o metodu, která využívá trojfázovou sítí využívaný invertor. V invertoru 

je pomocí diod proud usměrněn, kondenzátory vyfiltrován a přeměněn přemostěním 

bipolárním tranzistorem s izolovaným hradlem na střídavý proud střední frekvence (1kHz). 

Využívá se specifický svařovací transformátor s usměrňovačem, který dodává stejnosměrný 

proud do svařovacího procesu [7]. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 13: Středofrekvenční invertorový zdroj [8] 

Výhody středofrekvenčního svařování [3]: 

 vyšší produktivita díky kratším svařovacím časům, 

 menší ztráty vedením tepla, 

 vysoká kvalita svarů, 

 přesné dávkování energie do místa svaru, 

 nízký vtisk elektrod do výrobku, 

 delší životnost elektrod díky kratším svařovacím časům, 

 vhodné pro svařování Al a povlakovaných ocelových plechů, 

 vhodnost pro svařování materiálů s rozdílnou vodivostí.          
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4. Pájení 

Pájení lze definovat jako metalurgický způsob spojování kovových součástí roztavenou 

pájkou, při kterém nedochází k natavení pájených ploch základních materiálů, ale jen 

k jejich smáčení použitou pájkou. Kvalita pájeného spoje je podmíněna dobrou smáčivostí 

spojovaných materiálů tekutou pájkou. Tímto jsou vytvořeny podmínky pro realizaci kovové 

vazby, případně pro účinky kohezních a adhezních sil. Při procesu pájení dochází 

k vzájemnému rozpouštění a difúzi některých prvků pájky a základního materiálu, což může 

mít za následek vznik mezivrstev s různými mechanickými vlastnostmi. [9] 

Metody pájení dle teploty: 

Pájení se podle teploty dělí na měkké a tvrdé pájení. Hranicí mezi oběma metodami 

pájení je teplota 450 C. Jako měkké pájky jsou označovány pájky s teplotou tavení 

do 450°C. Naopak tvrdé pájky používají teplotu tavení vyšší než 450 C. 

Pro pájení jsou charakteristické následující teploty: 

1. teplotní interval tavení pájky, 

2. pracovní teplota tavení, 

3. reakční teplota tavidla. 

Teplotní interval pájky: je rozmezí teplot od začátku tavení (teplota solidu) až po 

roztavení celého objemu pájky (teplota likvidu). 

Pájky, které mají široký interval tavení, se při překročení teploty solidu taví postupně. 

Vzniklá tavenina, která ještě obsahuje pevné částice složek pájky a již zaplňuje mezeru 

spoje. To má za následek, že se do mezery spoje vnáší určitý objem neroztavených částic. 

U pájek s úzkým intervalem tavení takový problém nevzniká, protože se roztaví v celém 

objemu. Zcela roztavená pájka dokonale vyplní mezeru spoje. Spotřeba pájky je také menší. 

Šířka intervalu tavení při ručním pájení nehraje tak významnou roli, jako 

u mechanizovaného pájení. 

Pracovní teplota pájení: Pracovní teplota TP (dle Obr. 14) pájky značně ovlivňuje její 

proces. Je to teplota pájené plochy, která je potřeba k roztavení pájky, dosažení její 

smáčivosti, roztékavosti a kapilarity. Vždy musí být větší, než je teplota solidu pájky. 

Při pájení se nesmí překročit nejvyšší přípustná pracovní teplota pájky. Při jejím překročení 

dochází k znehodnocení pájky, tavidla a pájeného spoje. 



23 

 

Rozsah reakční teploty tavidla: Pro všechny způsoby pájení je důležitou podmínkou 

čistý povrch pájené plochy. Důležité je odstranit tenké oxidické vrstvy, které vznikají 

na každém povrchu. Umožní se tak smáčení povrchu pájené plochy roztavenou pájkou. 

Povrchové vrstvy lze odstranit nanesením tavidla, které je schopné reagovat pod pracovní 

teplotou pájky (dříve než se začne tavit pájka). Teplota, při které začíná tavidlo působit, 

se nazývá reakční teplota Tr. Prodlužování doby pájení nebo zvyšování teploty nad horní 

hranici pracovní teploty může vést k neúspěšnému procesu pájení a výskytu vad. 

Rozsahem reakční teploty se rozumí teplotní rozsah, při kterém je tavidlo schopné 

odstranit možné oxidické vrstvy a tím umožnit smáčení, roztékání a spojení roztavené pájky 

s pájeným povrchem. Současně vytváří plyny (ochrannou atmosféru), která brání přístupu 

vzduchu k roztavené pájce.  

Obr. 14: Rovnovážný diagram pájky (slitiny A-B) [1] 
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5. Svařování mědi a jejich slitin  

Měď má kubickou plošně centrovanou mřížku, její teplota tavení je 1083 C a její měrná 

hmotnost je 9,800kg·dm
-3

, což je asi 3x vyšší než u hliníku. Mechanické vlastnosti mědi 

závisí na jejím stavu. Deformací za studena lze měď zpevnit až na úroveň pevnosti měkké 

oceli. Měď je proti oxidaci odolná, reaguje však se sírou a jejími sloučeninami [9] 

Mezi hlavní nečistoty v mědi patří kyslík, fosfor a železo. V jejich slitinách se využívá 

14 legujících prvků. Většina běžných slitin mědi je monofázová a během ochlazování nebo 

ohřevu nevykazuje alotropní přeměny. Některé slitiny se dají precipitačně zpevňovat. Měď 

a její slitiny se rozdělují do následujících 8 skupin: 

1. Měď 

2. Vysokoměďnaté slitiny 

3. Mosazi (Cu-Zn) 

4. Bronzy (Cu-Sn) 

5. Slitiny Cu-Ni 

6. Slitiny Cu-Ni-Zn 

7. Olovnatá měď 

8. Zvláštní slitiny 

 

Při svařování mědi mají vliv chemické nečistoty jako kyslík, vodík, síra, olovo, fosfor 

a vizmut. Z fyzikálních vlastností jde o tepelnou vodivost, objemovou smrštivost, roztažnost, 

rozpustnost plynů v tekuté mědi apod. 

Vliv dalších faktorů na svařitelnost mědi: 

Tepelná roztažnost: Má vliv na změny objemu. Čím je koeficient tepelné roztažnosti 

větší, tím jsou větší i objemové změny a ve svarovém spoji vznikají větší vnitřní napětí.  

Velká tepelná vodivost: Je tím nižší, čím větší je množství přísadových prvků ve slitině 

mědi. Zhoršuje podmínky natavení mědi při svařování, proto se musí do svaru dodávat větší 

množství tepla. 

Použití přídavného materiálu: Použitím nesprávného přídavného materiálu 

ke svařování mědi může docházet v důsledku promísení ke vzniku křehkých struktur. 

Stav materiálu před svařováním: Při svařování tvářené mědi je důležité počítat 

s rekrystalizací v tepelně ovlivněné zóně a přecházet tím tak nepříznivým důsledkům. 

Množství přivedeného tepla a rychlost ochlazování: Má vliv na kvalitu svaru 

z hlediska napětí a struktury, které po svařování vznikají. Přivedením malého množství tepla 

a následným rychlým ochlazováním vzniká ve svaru napětí, to může vyvolat vznik 
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mikrotrhlin. Naopak přivedením většího množství tepla a pomalé ochlazování má za 

následek vznik hrubozrnné struktury ve svarovém spoji. [10] 

Technologie svařování mědi:  

Při svařování technické mědi často vznikají technologické problémy. Tyto problémy 

vyplývají z některých fyzikálních vlastností mědi: 

 velikost sálání tepla z povrchu vyhřátého svaru do okolí, 

 velký pokles plastických vlastností mezi 300 – 650 C, 

 při teplotách nad 600 C pokles tuhosti a pevnosti, 

 špatné formování svaru při svařování v polohách, 

 vysoká tekutost natavené mědi. 

Všechny možné problémy je třeba řešit již při přípravě svarových spojů nebo 

technologickým opatřením. 

Pro svařování mědi je nutné dodržovat následující zásady: 

 použití předehřevu, ten může snížit měrný příkon svařování potřebný 

pro dobrý průvar, 

 přednostně svařovat v poloze vodorovně shora, v případném mírném 

sklonu, 

 přednostně použít rohové, tupé, lemové svary a omezit svary koutové, 

 po svařování nechat svařované díly pomalu chladnout v peci nebo 

izolačním zábalu. 

Měď lze tedy svařovat téměř všemi metodami tavného svařování. V praxi se nejvíce 

užívá svařování elektrickým obloukem v ochranné atmosféře plynů (WIG, MIG) a svařovaní 

plamenem. Odporové svařování se používá při svařování měděných drátů a profilů. Používá 

se výhradně tvrdý svařovací režim. [9] 
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6. Svařování stříbra  

Stříbro je měkký a tažný kov. Jeho teplota tavení je 962 C a měrná hmotnost 

10,49 g·cm
-3

. Má velmi dobrou tepelnou vodivost. Kromě sirných sloučenin je chemicky 

pasivní. Na zvýšení pevnosti a tvrdosti se používá slitin Ag-Cu. Roztavené stříbro je velmi 

tekuté a má velkou rozpustnost kyslíkem, ten při tuhnutí způsobuje pórovitost. Proto se při 

sváření stříbra a jeho slitin vyžaduje plynová ochrana. Stříbro a jeho slitiny lze svářet 

elektrickým obloukem v ochranné atmosféře, elektronovým paprskem nebo plamenem. 

Odporové svařování stříbra je kvůli jeho vynikající elektrické vodivosti poměrně obtížné. 

[10] 
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7. Posouzení spojů provedených odporovým tvrdým pájením 

7.1 Posouzení stávajících prvků pájených spojů pohyblivého pásu  

BD 250 

Pohyblivý pás BD 250 je součástí kompaktního jističe Modeion, který je určen pro 

jištění elektrických zařízení se jmenovitými proudy od 12 A až do 1600 A. Chrání zařízení 

před přetížením i zkratem. Jsou také vhodné díky jejich méně častému spínání. Vyznačují 

se uživatelsky výměnnými nadproudovými spouštěmi a také širokým sortimentem 

stavebnicového příslušenství: spínačů, napěťových a podpěťových spouští, ručních 

i motorových pohonů, krytů a připojovacích sad. Dodávají se také v odnímatelném 

a výsuvném provedení. Proto jsou schopny řešit i velice náročné aplikace v průmyslových 

instalacích. [11] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 15: Kompaktní jistič Modeion 

 

Pohyblivý pás BD 250 se skládá z těchto součástí: 

1) Pájka Ag15CuP 

Ag15CuP je stříbro- měď- fosforová pájecí slitina s vynikající tekutostí. Ag15CuP lze 

použít při pájení mědi na měď nebo kovů na bázi mědi jako např. bronzy. Fosfor obsažený 

ve slitině se chová jako tavidlo, takže není nutné používat další tavidlo při pájení mědi 

na měď. Ag15CuP by neměla být používána při spojování dílů, které by mohly přijít 
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do styku s obsahem síry v provozu a neměla by být použita na železné slitiny nebo slitiny 

niklu, vzhledem k možnosti vytvoření křehké intermetalické sloučeniny. Typické procesy 

zahrnují pájení plamenem, indukční pece a pájení. Mezi typické aplikace pájky patří chladící 

a klimatizační zařízení v elektrotechnickém průmyslu. 

Tab. 1: Údaje o pájce Ag15CuP 

Název 

Složení % 
Tání      

SOL-LIQ 
Hustota 

Pevnost v 
tahu 

Odpovídající normy 

Ag 
C
u 

P Sn Si °C g/cm3 kg/mm2 
DIN 

8513 
EN 1044 AWS A5.8-04 

Ag15CuP 15 80 5     650 - 800 8,4 54 L-Ag15P CP 102 BCuP-5 

 

2) Měděné lanko: 

 Jedná se o lanko z elektrovodné mědi s označením CU-OF-ZG BL W 8,00 12x340x0,05 

31,0 SG. V lanku je 340 jednotlivých drátků s průměrem 0,05 mm a celkovým průřezem  

8mm
2
. Jsou dodávána na velkých cívkách, ze kterých si je podává paketovací odporový lis. 

Lis k sobě vždy spaketuje 2 lanka a posléze je ustřihne na potřebnou délku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 16: Paketovací odporový lis 
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Na spaketovaná a ustřižená měděná lanka se na konec odporově připájí pájka Ag15CuP, 

jak je patrné z Obr. 17.  

 

 

 

Obr. 17: Odporově připájená pájka Ag15CuP na měděné lanko 

3) Měděný dílec s odporově napájeným kontaktem 

Jedná se o měděný dílec, který je hlavním akčním členem, zapíná a vypínaná elektrický 

oblouk mezi kontaktem měděného dílce BD 250 a dalším členem kompaktního jističe 

Modeion. Na dílec je odporově napájen kontakt AgNi10. Jedná se o kontaktní slitinu 

vyrobenou práškovou metalurgií. Přes vysoký obsah Ni má tato slitina nízký elektrický 

přechodový odpor a přispívá ke zvýšení mechanických vlastností. Součást je zobrazena 

na Obr. 18. 

 

 

 

 

Obr. 18: Měděný dílec s odporově napájeným kontaktem 

4) Měděný postříbřený fixační pás 

Měděný pás je dalším aktivním členem vodivého pásu BD 250. Jeho dva menší otvory 

slouží k uchycení do plastového obalu jističe Modeion. Největší otvor v pásu slouží 

k přichycení vodiče. Pro zlepšení vodivosti je celý pás postříbřen. 

 

 

 

 

 

Obr. 19: Postříbřený měděný pás 
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Princip odporového pájení měděných lanek na postříbřený pás: 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 20: Odporové pájení dílce 

 

Kompletní odporově spájený pohyblivý pás BD 250: 

 

 

 

1- měděná lanka s odporově 

napájenými pájkami 

2- měděný dílec s odporově 

napájeným kontaktem 

3- postříbřený měděný pás 

4- kontakt AgNi10 

5- pájka Ag15CuP 

6- Pájka odporově napájená 

 na Cu lanka 

7- Odporově spájené spoje 

s lanky 

8- Odporově napájený kontakt 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 21: Pohyblivý vodivý pás BD 250  
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Původní technologie odporového pájení: 

 

Jako původní technologie pro odporové pájení dílců pohyblivého vodivého pásu BD 250 

se používaly jednofázové odporové svářecí stroje s frekvencí 50 Hz. Svařovací pracoviště 

bylo vybaveno stroji BP 40 od firmy VTS Bratislava. 

BD 40 je pneumatická odporová bodová svářečka určená k bodovému svařování 

součástek z nízkouhlíkových ocelí s obsahem uhlíku maximálně 0,3%. Bodovky se uplatňují 

především v sériové a hromadné výrobě.[12] 

Svařovací stroj BP 40 se skládá z: 

 vodou chlazeného transformátoru, 

 pneumatického obvodu na vytvoření svářecí a přítlačné 

síly, 

 skříně tvořící nosnou část bodovky, 

 mikroprocesorového řídicího systému a výkonového 

modulu (řídící jednotka ULB 1.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 22: Jednofázová odporová svářečka BP 40 



32 

 

Jednofázová odporová svářečka BP 40 byla vybavena řídící jednotkou  ULB 1.4 v 1.7, 

která je řídicím systémem pro řízení jednofázových odporových bodovek. Má upravený 

program pro řízení bodovky tak, aby bylo možné v jednom cyklu svařit až 14 bodů. Mimo 

standardních funkcí potřebných pro nastavení sváru má následující funkce: [12] 

 technologické programy pro kontrolu řídicího 

systému a optimalizaci technologie sváření, 

 počítání počtu vykonaných svárů a po určitém 

svaru upravení svářecího proudu na stanovenou 

hodnotu, 

 řízení vodního hlazení a tepelné ochrany, 

 možnost připojení k PC, 

 změny parametrů lze provádět jen po odblokování 

uzamykatelným tlačítkem.  

 

 

 

Obr. 23: Řídící jednotka ULB 1.4 v 1.7 
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7.2 Vady vznikající při provádění pájených spojů původní 

metodou odporového pájení 

Spoj zhotovený pájením musí mít užitné vlastnosti, které jsou od něj v provozu 

požadovány. Při nedodržení podmínek pájení vznikají v pájených spojích různé typy vad. 

Tyto vady poté ovlivňují užitné vlastnosti pájeného spoje. Velikost, počet a druh vad 

je rozhodující pro pevnostní charakteristiky spoje, odolnost proti korozi a v případě pájení 

pohyblivého vodivého pásu BD 250 hlavně elektrické vodivosti. Přítomnost těchto vad 

se zjišťuje pomocí nedestruktivních a destruktivních metod pájených spojů. V praxi není 

možné dosáhnout naprosto dokonalého, bez vad zhotoveného spoje.[13] 

Vady pájení a příčiny jejich vzniku: 

Studený spoj 

 Vzniká při ohřátí pájené plochy na teplotu nižší, než je teplota pájecí, jak je patrné 

z Obr. 24. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 24: Studený spoj 

Přehřátí spojovaných materiálů 

Vysoké pájecí teploty způsobují hrubnutí zrna základního materiálu, vznik velkého 

vnitřního pnutí a následný vznik deformací a trhlin. Může nastat i vytečení pájky ze spoje, 

spálení tavidla nebo některých prvků pájky. Přehřátý spoj je zobrazen na Obr. 25. 
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Obr. 25: Přehřátý spoj 

Pájkou nesmáčená místa 

 Mohou vznikat na pájené ploše nevhodnou pájecí teplotou, neúčinným tavidlem nebo 

velkým znečištěním pájené plochy nečistotami a povrchovými oxidy. 

Nedostatečně vyplněný spoj 

Vzniká při příliš malé mezeře, krátké době pájení, nedostatečném množství pájky nebo 

nízké pájecí teplotě. 

Nedostatečný přechod pájky 

Nedostatečný přechod pájky do spojovaného materiálu bývá způsoben malým 

množstvím pájky, malou mezerou spoje nebo nevhodné použití pájky. 

Dutiny 

Dutiny se tvoří v důsledku smršťování. Při ochlazování pájka tuhne na základním 

materiálu rychleji než v jejím středu. 

Trhliny 

Nejčastěji vznikají při rychlém ochlazování pájeného spoje. Dále mohou vznikat 

při nevhodné konstrukční úpravě spoje vlivem vysoké koncentrace napětí a vznikem velmi 

křehké strukturní fáze v pájce. Uvedené vady závisí, kromě optimálních podmínek, také 

na způsobu pájení, druhu pájky, tavidla základního materiálu a typu spoje. 
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7.3 Návrh nové metody odporového pájení dílců 

Jako nová metoda pro odporové pájení spojů pohyblivého pásu BD 250 byla zvolena 

středofrekvenční odporová svařovací metoda, která splňuje vzrůstající požadavky na jakost 

a produktivitu odporového svařování. 

 Tato nová metoda využívá invertor napájený z třífázové sítě, ve kterém je proud 

usměrněn s výsledným napětím 500 V při kmitočtu 1000 Hz. Středofrekvenčním svařováním 

můžeme docílit vysoce kvalitních svarů s následujícími výhodami [7]: 

 při nižších svařovacích proudech a kratších časech svaru se zvyšuje produktivita 

svařování, 

 svařovací impulzy jsou tvarovány v milisekundách, tím tak tvoří lichoběžníkový 

nebo obdélníkový impulz stejnosměrného proudu prakticky bez zvlnění, 

 středofrekvenční stroje mohou svařovat hliník, jeho slitiny a další kovy 

s obtížnou svařitelností včetně plechů s povlakem. V našem případě jde hlavně 

o možnost odporově pájet měď a její slitiny, z čehož je vyrobena většina částí 

pohyblivého vodivého pásu BD 250, 

 obecně při středofrekvenčním svařování jsou menší vtisky, snižuje se rozstřik 

a prodlužuje životnost elektrod, 

 při nižších nákladech na zhotovení sváru je jejich jakost všeobecně vyšší, 

 při velmi obtížných úkolech je možno použít řízení IQR (řízení doby svaru 

v závislosti na změně odporu svařovaného materiálu v průběhu svařování, příp. 

pájení). 

 

Nová technologie, stroj a řídící jednotka odporového pájení: 

 

Jako nová technologie pro odporové pájení dílců pohyblivého vodivého pásu BD 250 

byla navržena středofrekvenční odporová metoda místo jednofázové odporové svářecí 

metody s frekvencí 50 Hz. Pro tuto novou metodu byla vybrána středofrekvenční odporová 

svářečka TECNA 2118 od italské firmy TECNA. Těmito invertorovými odporovými 

svařovacími lisy by měla být postupně inovována celá svařovna zabývající se odporovým 

pájením pro pohyblivý vodivý pás BD 250. 
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Invertorová odporová svářečka TECNA 2118: 

Středofrekvenční svářečka TECNA 2118 je zkonstruovaná k dosažení vysoké kvality 

sváření. Válec svářečky, který je vyroben z chromované oceli nám zaručuje vysoký výkon 

a dlouhou životnost při plném zatížení. Mezi další komponenty svářečky patří [8]: 

 zabudovaný filtr s regulovaným řízením stlačeného vzduchu, 

 ventily pro regulaci rychlosti elektrod, tlumení otřesů válce při dopadu 

a tlumič výstupu vzduchu pro minimální hluk, 

 bezolejové pneumatické komponenty zabraňující olejovým výparům 

a chránící tak životní prostředí, 

 vodní chlazení transformátoru, držáků elektrod a elektrod, 

 vypínač průtoku s indikátorem, který zastaví stroj v případě zastavení 

dodávky chladící kapaliny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 26: Středofrekvenční odporová svářečka TECNA 2118 a její technické parametry[14] 

 

 

 

Technické parametry 

Napájení [V/Hz] 400/500 

Výkon při 50% [kVA] 90 

Max. svářecí výkon [kVA] 142 

Zkratový proud [kA] 32 

Napětí naprázdno [V] 9,4 

Jištění [A] 100 

Hmotnost [kg] 248 
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Kontrolní skříň pro středofrekvenční svářečku: 

Kontrolní skříň pro řízení středofrekvenční svářečky obsahuje invertor, řídící jednotku 

TE 600 a zařízení k ochraně a bezpečnosti. 

Mikroprocesorová řídicí jednotka TE 600 je určena pro invertorové odporové svařovací 

stroje. Řídicí jednotka ovládá části svářečky, především výkonový transformátor, kterým 

se reguluje proud sváření. Je možné uložit 63 různých programů sváření, z nichž se 31 může 

vyvolat externím ovladačem. Tyto programy se skládají z 25 nastavitelných parametrů, které 

kompletně popisují pracovní cyklus. Řídící jednotka kromě běžného 4 - stupňového 

svářecího cyklu umožňuje průběh svářecích procesů s předehřevem, dohřevem, náběhem, 

doběhem a pulsací. Pracuje v režimu konstantního proudu, zobrazuje proud sváření 

a kontroluje dosažený proud vzhledem k nastaveným hodnotám. [14] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 27: Řídící jednotka TE 600 a její parametry[14] 

Parametr Jednotka Rozsah hodnot 
Předtisk cyklů 01 - 99 
Stisk cyklů 01 - 99 
Prodleva před zvýš. přítlaku cyklů 00 - 99 
Přítlak při sváření [bar] 00,5 - 10.0 
Čas předehřevu [ms] 0000 - 1000 
Proud předehřevu [kA] 001.0 - 120 
Čas chladnutí 1 [ms] 0000 - 1000 
Čas náběhu [ms] 000 - 500 
Čas sváření 1 [ms] 0001 - 1000 
Proud sváření 1 [kA] 001.0 - 120.0 
Čas chladnutí 2 [ms] 0000 - 1000 
Počet impulsů - 0 - 5 
Čas sváření 2 [ms] 0000 - 1000 
Proud sváření 2 [kA] 001.0 - 120.0 
Čas chladnutí 3 [ms] 0000 - 1000 
Čas sváření 3 [ms] 0000 - 1000 
Proud sváření 3 [kA] 001.0 - 120 
Čas doběhu proudu  [ms] 000 - 500 
Čas chladnutí 4 [ms] 0000 - 1000 
Čas dohřevu  [ms] 0000 - 1000 
Proud dohřevu  [kA] 001.0 - 120.0 
Přidržení cyklů 03 - 99 
Prodleva cyklů 00 - 99 
Minimální proud [kA] 001.0 - 120.0 
Maximální proud [kA] 001.0 - 120.0 
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7.4 Provedení pájených spojů původní a nové metody odporového 

pájení  

Provedení odporově pájených spojů bylo realizováno na spoji měděného dílce 

s odporově napájeným kontaktem AgNi10. Jedná se o odporově pájený spoj pohyblivého 

vodivého pásu BD 250, který je vyobrazený na Obr. 28. 

 

 

 

 

 

Obr. 28: Odporově pájený spoj 

Nejprve se na strojích seřídí přípravky, zapojí se chlazení zařízení a provede se kontrola 

elektrod. Poté se provádí vzorky a ty se kontrolují zvolenými zkušebními metodami. 

Na základě výsledků zkoušek se svařovací parametry upravují, dokud není spoj vyhovující. 

Po optimalizaci parametrů pájení se stroj může předat obsluze. 

Původní technologie odporového pájení: 

Odporově pájené spoje byly nejprve 

realizovány původní metodou 

odporového pájení, tedy jednofázovou 

odporovou svářečkou BP 40. Na Obr. 

29 je konkrétní nastavení staré 50 Hz 

bodovky BP 40 pro odporové pájení 

měděného dílce a kontaktní slitiny 

AgNi10. Na Obr. 30 je vidět povedení 

této metody a zhotovený spoj. 

 

 

 

Obr. 29: svařovací parametry spoje staré metody 
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Obr. 30: Provedení a výsledek staré metody odporového pájení 

Nová technologie odporového pájení: 

Bodovka TECNA 2118 

Po seřízení středofrekvenčního zařízení byly provedeny spoje i na tomto zařízení. 

Hodnoty, které byly nastaveny na řídící jednotce TE 600 jsou zaznamenány v tabulce 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 31: Provedení a výsledek nové metody odporového pájení 
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Tab. 2: Nastavení parametrů bodovky TECNA 2118 – 90 kVA 

Spoj měděného dílce s kontaktem AgNi10 

Anglický název Český název Jednotky rozsah Nastaveno 

Work mode Pracovní režim Přednastaveno IK IK 

Stroke Zdvih Přednastaveno Short Short 

Squeeze 1      Předstisk [per] 1 – 99 30 

Squeeze         Stisk [per] 1 – 99 30 

Pre-weld         Čas předehřevu [ms] 1 – 1000 50 

Pre-current     Proud předehřevu [kA] 1 – 120  4,5 

Cold 1            Čas chladnutí 1 [ms] 0 – 1000 20 

Slope up         Čas náběhu [ms] 0 – 500 5 

Weld  1           Čas sváření 1 [ms] 1 – 1000 100 

Current  1       Proud sváření 1 [kA] 1 – 120  13 

Cold time 2            Čas chladnutí 2 [ms] 0 – 1000 100 

N. pulses Počet impulsů   0 – 5 0 

Weld  2          Čas sváření 2 [ms] 0 – 1000 300 

Current  2      Proud sváření 2 [kA] 1 – 120  13 

Cold time 3            Čas chladnutí 3 [ms] 0 – 1000 0 

Weld  3          Čas sváření 3 [ms] 0 – 1000 0 

Current  3      Proud sváření 3 [kA] 1 – 120  1 

Slope down    Čas doběhu proudu  [ms] 0 – 500 0 

Cold time  4            Čas chladnutí 4 [ms] 0 – 1000 0 

Post-weld       Čas dohřevu  [ms] 0 – 1000 0 

Post- current   Proud dohřevu  [kA] 1 – 120  1 

Hold time      Přidržení [per] 3 – 99 6 

Off time        Prodleva [per] 0 – 99 0 

Pressure Tlak [bar] 1 - 6 3 

Curr min.       Minimální proud [kA] 1 – 120 1 

Curr max.      Maximální proud [kA] 1 – 120 1 
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7.5 Vyhodnocení výsledků zkoušek původní a nové metody 

tvrdého odporového pájení 

Stálé kontroly odporově pájených spojů pohyblivého vodivého pásu BD 250 jsou 

k docílení velmi dobré elektrické vodivosti, mechanických vlastností spojů a jakosti spoje 

velmi důležité. Nekvalitním spojům lze předcházet jejich stálou kontrolou, ať už jde 

o destruktivní nebo nedestruktivní kontrolu.   

Vizuální kontrola: 

Vizuální kontrola je nejjednodušší prováděnou kontrolou odporově pájeného spoje. 

Nesmí být pouhým okem viditelné póry, studené spoje, přehřáté spoje atd. Na základě 

zkušeností lze říci, že pokud je pájka smáčena po celém obvodu odporově pájené součásti, 

spoj vždy vyhoví i při destruktivní zkoušce. Proto se destruktivní zkoušky nepoužívají 

tak často (asi každý 500.kus). Kus se tím znehodnocuje a zkouška je poměrně časově 

i cenově náročná. 

Na Obr. 32 je v levé časti obrázku vidět špatně smáčené místo spoje, který nevyhovuje 

vizuální kontrole. Pájka nesmáčí po celém obvodu a tvoří vyvřeliny. Naopak v pravé časti 

je odporově pájený spoj s dobrou smáčivostí. Je vidět, že pájka smáčí po celém obvodu 

pájeného kontaktu. Takto zhotovený spoj je po vizuální kontrole vyhovující. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 32: Ukázka smáčivosti pájky 

  

Špatná smáčivost Dobrá smáčivost 
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Odseknutí kontaktu AgNi10: 

Další zkouškou odporově napájeného kontaktu na měděný dílec je zkouška destruktivní 

a provádí se odseknutím pomocí sekáče. Po odseknutí AgNi10 kontaktu se vizuálně 

vyhodnotí spájená plocha. Musí být viditelně zřetelné zbytky kontaktu na ploše měděného 

dílce. V případě nevyhovění této zkoušky by na měděném dílci nebyly zbytky kontaktu 

AgNi10.  

Princip odseknutí kontaktu je zřetelný z Obr. 33. Měděný dílec s napájeným kontaktem 

se upne do svěráku a pomocí sekáče a kladiva se kontakt odsekne. 

  

 

 

 

 

Obr. 33: Princip odseknutí kontaktu sekáčem 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 34: Výsledek zkoušky odseknutím 

Na Obr. 34 je patrný výsledek zkoušky odseknutím kontaktu. Z obrázku je patrné, 

že obě metody vyhověly. Nová středofrekvenční metoda však k odseknutí kontaktu 

potřebuje větší mechanickou sílu a tím vykazuje větší pevnost, oproti původní metodě.  

 

 

Nová metoda Původní metoda 
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Odfrézování kontaktu AgNi40 : 

Pokud není destruktivní zkouška odseknutím kontaktu průkazná, tak se kontakt 

odfrézuje 

do přechodové části (místo, kde je spoj tvořen pájkou). Po odfrézování povrchu přechodové 

vrstvy musí být bez pórů, či znaků studeného nebo přehřátého spoje. 

   

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 35: Princip odfrézování kontaktu 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 36: Výsledek zkoušky odfrézováním 
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Doplňkové zkoušky: 

Měření mikrotvrdosti měděného dílce: 

Poslední zkouškou je měření mikrotvrdosti Vickersovou zkouškou na měděném dílci. 

Měření se provádí na délce 16 mm směrem od pájeného spoje s krokem 2 mm. Stroj 

se nastaví na zatížení HV 1 po dobu 10 s v každém bodě měření. 

 

 

 

 

 

Obr. 37: Princip měření mikrotvrdosti  

Hodnoty, které byly naměřeny Vickersovou zkouškou na jednotlivých měděných 

dílcích, jsou uvedeny v Tab. 3 a následně jsou vyneseny v grafu 1. 

Tab. 3: Naměřené hodnoty Vickersovou zkouškou 

Porovnání tvrdosti měděného dílce po odporovém pájení původní a novou  metodou 

Vzdalenost od počátku  [mm] 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 
Původní metoda [HV 1] 73,2 74,5 75,0 78,5 81,9 102,0 107,0 105,0 109,0 
Nová metoda [HV 1] 73,5 75,8 79,3 107,0 108,0 106,0 110,0 106,0 107,0 
Graf. 4: Měření mikrotvrdosti 

 

Z výsledku zkoušky je patrné, že nová středofrekvenční metoda má mnohem menší 

tepelný vliv na odporově pájené materiály než metoda 50 Hz. Dokazují to hodnoty naměřené 

Vickersovou zkouškou.  
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8. Závěr 

Práce se zabývá problematikou odporového pájení dílů s požadavkem na minimalizaci 

vad. 

Z hlediska kvality spoje lze říci, že při použití obou typů zdrojů lze dosáhnout 

vyhovujících výsledků. Středofrekvenční svařovací zdroj pro pájení díky kratším výrobním 

časům méně ovlivňuje odporově pájené materiály, což vede k nižšímu vyžíhání materiálu. 

Návratnost investice do nového stroje je velice rychlá, i přes vyšší vstupní náklady. 

Důvodem rychlé návratnosti jsou především kratší výrobní časy a menší energetická 

náročnost zdroje. 

U nové středofrekvenční odporové svářečky lze díky její řídící jednotce E 600 přesně 

nastavit její svařovací parametry pájecího cyklu. Parametry řídící jednotky se nastavují 

v řádech milisekund a proud v řádech desítek kA. Nemusí zde být nastaven výkon mezi 

40 – 70% jako u 50 Hz zdroje, aby mohlo být zajištěno vyhovující vyrovnání napětí v síti.  

Středofrekvenční svářečka není tolik citlivá na výkyvy v síti na rozdíl od zařízení 

s frekvencí 50 Hz, čímž je zaručena vyšší opakovatelnost pájecího procesu. 

Elektrody 50 Hz bodovky jsou kvůli delším svařovacím časům velmi tepelně namáhány, 

vyžadují výkonnější chlazení a jejich životnost je kratší. Středofrekvenční svařovací stroje 

naopak nevyžadují chlazení s takovým výkonem a elektrody se méně opotřebovávají, což 

vede k dalším úsporám ve výrobním procesu. Tato zařízení jsou z důvodu opakovatelnosti 

procesu vybavena sledováním množství průtoku chladící kapaliny tak, aby nedošlo 

ke spuštění pájecího procesu bez chlazení, což by vedlo k přehřátí elektrod, změně odporu 

a následné nepřesné opakovatelnosti spoje. 

Použitím středofrekvenčního zařízení a optimalizací parametrů uvedených v této práci 

došlo ke zkrácení času pájení dílců. 

Výsledky práce vedly firmu OEZ s.r.o. k rozhodnutí aplikovat do výroby 

středofrekvenční zařízení místo původních zařízení s frekvencí 50 Hz za účelem zajištění 

kvalitních pájených spojů.  
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