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ABSTRAKT 

MAČÁTOVÁ Lucie: Optimalizace úpravy povrchu korozivzdorných ocelí. 

 

Práce se zabývá procesy odmašťování v průmyslu a zkoušení nového procesu čištění laserem, 

které bylo experimentálně ověřeno ve výrobním procesu i testováno. Práce se dále zabývá 

pájením obecně jako technologií spojování kovů. Jsou zde obsaženy hlavní složky pájení, jako je 

pájka, tavidlo, druhy spojů a jejich použití, způsoby pájení a v neposlední řadě také pájení 

korozivzdorných ocelí.  

Klíčová slova: Odmašťování, laser, pájka, tavidlo, pájení  

ABSTRACT 

MAČÁTOVÁ Lucie: Optimalization of surface treatment of steinless steels. 
 

The project deals with the processes of degreasing industry and testing new laser cleaning 

process, which has been experimentally verified and tested in the production process. Project 

also deals with soldering in general as a technology of joining metals. Included are the main 

components of the soldering, such as solder, flux, the types of connections and their use, ways of 

soldering and last but not least the soldering corrosion-resistant steel. 

 

Keywords: Degreasing, laser, solder, flux, soldering 
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ÚVOD [11], [21] 

Tato práce se zabývá předúpravami povrchu, jak mechanickými tak chemickými, protože při 

pájení korozivzdorných ocelí je velmi důležitá chemická předúprava odmaštěním, případně 

mořením. Dále se práce zabývá procesem pájení obecně, z důvodu pochopení problematiky 

pájení korozivzdorných ocelí, což je vcelku náročná operace. 

Proces pájení korozivzdorných ocelí se již dlouhodobě realizuje ve firmě Schott, kde pracuji a 

kde se právě setkávám s touto problematikou.  

SCHOTT je mezinárodní technologický koncern, který již více než 125 let vyrábí a vyvíjí 

speciální materiály, komponenty a systémy, čímž přispívá ke zlepšení životních a pracovních 

podmínek.  

Skupina SCHOTT se zaměřuje zejména na odvětví průmyslu domácích spotřebičů, 

farmaceutický průmysl, solární energii, elektroniku, optiku a také automobilový průmysl. Je se 

svými výrobními závody a obchodními zastoupeními přítomen na všech důležitých trzích světa. 

Zaměstnává víc jak 17 000 zaměstnanců ve 43 zemích. 

Závod Schott Electronic Packaging v Lanškrouně byl založen v roce 1993. Od té doby se 

vyvinul v renomovaného výrobce a dodavatele elektrotechnického průmyslu s průběžně 

vysokým výrobním a výrobkovým standardem. Je vyhlášeným dodavatelem hermetických 

pouzder a průchodek, stejně jako technologií zpracování speciálních skel.  Klíčovými trhy pro 

dodávané výrobky jsou mimo jiné automobilový průmysl a optoelektronika. 

Práce je zaměřena především na procesy odmašťování součástek na hermetické průchodky, 

obr. 1, a pájení těchto průchodek, které jsou velmi důležité pro automobilový průmysl. Airbagy 

jsou nejznámějšími mezi bezpečnostními zařízeními. Je založen na principu, že v případě kolize 

vysílají snímače nárazu elektrický signál do generátoru, který pak náboj iniciátoru zapálí. Tento 

náboj zajišťuje, že plynový generátor rychle přivádí velké množství plynu do airbagu. Je 

nesmírně důležité, aby se zajistilo, že tyto součásti budou schopny fungovat bez ohledu na věk 

vozidla. Elektrický signál k suchému a bezpečně zapouzdřenému náboji iniciátoru je přenášen 

hermetickým uzavřeným průchodem sklo-kov. 

Z hlediska potřeby zrychlování a šetření se začínají do výroby zavádět laserové přístroje. 

Odmaštění laserem se začíná stávat oblíbenou metodou čištění. Do firmy Schott byl tedy 

zapůjčen z Německa laser, díky kterému by se měl ušetřit proces žíhání a zlepšit tak čistota 

materiálu.  

 

 
Obr. 1 Hermetické průchodky do airbagů [11]. 
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1 PŘEDÚPRAVY POVRCHŮ [15], [16], [17], [22], [24] 

Předúprava povrchu je velice důležitá a první nevyhnutelná část povrchových úprav. Jejím 

úkolem je vyčistit a připravit povrch tak, aby povrchová úprava, která bude následovat, mohla 

získat požadované vlastnosti a mohla plnit svojí funkci.  

Na povrchu se mohou nacházet různé typy nečistot 

 Vlastní – to jsou nečistoty, které jsou vázané k povrchu chemicky. 

 Cizí – jsou vázané k povrchu absorpčními a adhezními silami. 

 

Tab. 1 Druhy nečistot na povrchu. 

NEČISTOTY 

VLASTNÍ 

 

CIZÍ 

korozní produkty 
Absorpčně 

vázané 

Adhezně vázané - 

konzervační látky 

Adhezně vázané - 

pomocné tvářecí 

látky 

okuje voda vosky oleje 

reakční produkty prach oleje tuky 

 
popílek silikony kluzné mýdla 

  
laky emulze 

 

 

Způsoby předúprav je možné rozdělit následovně: 

 

Tab. 2 Způsoby předúprav povrchu. 

PŘEDÚPRAVY POVRCHU 

MECHANICKÉ 

 

CHEMICKÉ 

čistící 
změna profilu 

povrchu 
čistící 

změna profilu 

povrchu 

oplach tryskání odmaštění moření 

ultrazvukové 

čištění 
omílání 

 
dekapování 

 

broušení, leštění, 

kartáčování  
odrezování 
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1.1 Mechanické předúpravy povrchu [15], [16], [17], [22], [24] 

Cílem je odstranit vlastní i cizí nečistoty mechanickým narušením jejich vazby, odstranit 

defekty a strukturní nedostatky povrchu, vytvořit podmínky pro zvýšení korozní odolnosti a 

zlepšit mechanické vlastnosti. Mezi následující metody patří ultrazvukové čištění, tryskání, 

omílání, broušení, leštění a kartáčování. 

1.1.1 Ultrazvukové čištění [15], [19] 

Je kombinace chemického odmašťovacího účinku a mechanického působení čistící kapaliny 

s určitou ultrazvukovou frekvencí. Ultrazvukové čističky mohou být různých druhů například 

domácí, obr. 2, laboratorní, průmyslové, čistící sestavy nebo čistící automatické linky obr. 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

Proces ultrazvukového čištění probíhá na rozhraní kapalného čistícího media a povrchu 

čištěné součásti. Pomocí mechanické energie jsou nečistoty odstraněny a následně odplaveny. Na 

dvě vany je umístěn zdroj energie, což je ultrazvukový měnič. Jeho úkolem je transformovat 

přivedenou vysokofrekvenční energii z generátoru na mechanicko-akustické kmity, které vytvoří 

homogenní ultrazvukové pole. Ultrazvuk způsobí při průchodu kapalinou kmitání molekul, 

zahřeje kapalinu a vznikají bublinky tam, kde střídavý akustický tlak má záporné hodnoty. 

Bublinky časem expandují vlivem podtlaku a při opačné polaritě se prudce smrští a zaniknou. 

Tato místa se nazývají kavitační centra. V okolí těchto míst dochází k velmi rychlému nárůstu 

teploty a k tlakovým vlnám s vysokou energií, které díky podtlaku a periodickému střídání 

akustického tlaku narušují vazby mezi nečistotami a povrchem čištěné součásti. Toto také 

nazýváme kavitací. Účinnost tohoto procesu závisí na několika faktorech.  

První z nich je kmitočet. Nižší frekvence (20-25kHz) mají vysoké erozivní účinky, takže působí 

hodně agresivně a jsou vhodné na silně znečištěné a velké součásti. Tyto frekvence se využívají 

například pro čištění bloků motorů, tedy pro robustní čištění. Vyšší frekvence (35-70kHz) jsou 

vhodné pro všechna běžná čištění (strojní části, optika a předměty, které obsahují otvory o 

malém průměru). Ultrazvuk o vyšší frekvenci má totiž schopnost proniknout i do nepatrných 

spár a otvorů. Nejvyšší frekvence (400-800kHz a výš) se v běžné praxi nepoužívají. Používají se 

tedy pro speciální čištění, například při výrobě elektronických citlivých součástek. 

Dále také závisí na teplotě, protože zahřátí kapaliny v ultrazvukové čističce napomáhá 

k vyššímu efektu čištění. Zahřátá voda obsahuje méně vzduchových bublin, které reagují již 

s vytvářenými vakuovými bublinami. Lepší čistící efekt má médium, které obsahuje co nejméně 

Obr. 2 Domácí ultrazvuková čistička [19]. Obr. 3 Čistící automatická linka [19]. 
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vzduchu. Ideální teplota je zpravidla 50-65°C. Maximální teplota bývá přibližně 80% teploty 

varu kapaliny.  

Posledním faktorem, na kterém závisí ultrazvukové čištění, je objem čistící vany, který 

musíme zvolit tak, aby předmět, který čistíme, byl dokonale ponořen. Hmotnost čištěného 

předmětu by neměl přesáhnout polovinu hmotnosti čistící lázně.  

1.1.2 Tryskání – abrazivní čištění [15], [16], [17], [18], [22], [24], [25], [27] 

Neboli také pískování, je způsob mechanické úpravy kovového povrchu za využití veliké 

rychlosti tryskacího materiálu, který je vrhán naproti povrchu součásti. Tato předúprava je 

nejúčinnější na odstranění starých nátěrů nebo rzi. Tryskání se nejčastěji ve strojírenství používá 

k závěrečnému čištění například před lakováním, má ale uplatnění i ve stavebnictví, kde se 

používá k opracování kamene, zdiva či betonu.  

Nástrojem je tryskací prostředek – tvořený různě velkými částicemi z materiálů různého 

charakteru, tvaru kulatého, ostrohranného nebo sekaného drátu.  

Při opakovaném používání dochází k opotřebení tryskacích prostředků, což může způsobit 

změnu jeho tvaru a poté i velikost. Kulaté tryskací prostředky se při používání rozpadají na 

ostrohranné nepravidelné kusy, které se pak následným používáním mohou zase zakulatit. 

Ostrohranné tryskací prostředky (Al2O3) se v případě křehkých materiálů mohou štěpit na menší 

ostrohranné kusy, ale můžou se i zakulatit a následně opět štěpit na ostrohranné části. Sekaný 

drát se nejprve zakulatí a poté rozpadá na ostrohranné části, atd. Tryskání se předepisuje na 

různé stupně, viz tabulka 3: 

Tab. 3 Stupně přípravy povrchu tryskáním. 

Sa Charakteristika 

Sa 1 Lehké otryskání 

Sa 2 Důkladné otryskání 

Sa 2 ½ Velmi důkladné otryskání 

Sa 3 Otryskání na vizuálně čistý ocelový povrch 

 

Tryskání se provádí následujícími způsoby. Za sucha, kde se tryskací prostředek urychluje 

k čištěnému povrchu v suchém stavu nebo za mokra, kde se k tryskacímu prostředku přidá 

kapalina (nejčastěji voda). Do metod tryskání za sucha můžeme zařadit tyto metody: 

 Mechanické tryskání, obr. 4, které se provádí pomocí pevných nebo mobilních 

zařízení, kde se prostředek přivádí do rotujících metacích kol, které vrhají abrazivu 

velkou rychlostí a rovnoměrně na čištěný povrch. Dosažitelná čistota je Sa 3. 

 

 
               Obr. 4 Princip tryskání metacím kolem [25]. 
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 Pneumatické tryskání se realizuje přiváděním abraziva do proudu stlačeného vzduchu 

a usměrnění směsi abraziva a vzduchu z trysky na čištěný povrch. Tryskací prostředek 

dopadá na povrch kontinuálně. Tato metoda je použitelná pro všechny typy povrchů, i 

tam, kde se nedá použít mechanické tryskání. Čistota, které lze dosáhnout je opět Sa 3.  

 Vakuové tryskání je v principu stejné jako pneumatické tryskání, ale tryska je 

umístěná v odsávací hlavě přitlačené k ocelovému povrchu, která odsává použité 

abrazivo a odstraněné nečistoty. Tuto metodu je vhodné použít tam, kde jsou 

nežádoucí zůstatky nečistot a použitého tryskacího prostředku v okolí čištění. Opět 

můžeme dosáhnout čistoty Sa 3. 

 
Obr. 5 Aplikace tryskání s odsáváním [27]. 

Pokud chceme tryskat za mokra, voda musí mít nízký obsah solí, aby se čištěný povrch 

nekontaminoval. Mezi metody tryskání za mokra patří: 

 Vlhké tryskání stlačeným vzduchem, což je velmi podobná metoda jako tryskání 

stlačeným vzduchem, ale do proudu abraziva se proti proudu trysky přidává velmi 

malé množství kapaliny (obyčejně čistá voda), aby se snížila prašnost procesu. Do 

vody je vhodné přidávat inhibitor koroze. Tento způsob tryskání je vhodný pro 

všechny typy povrchů hlavně tam, kde je třeba odstranit velkou prašnost a přitom 

nesmáčet povrch velkým množstvím vody. Dosažitelná čistota je Sa 3. 

 Mokré tryskání stlačeným vzduchem, Obr. 6, je zase metoda podobná tryskání 

stlačeným vzduchem, ale do proudu abraziva se ve směru proudu přidává kapalina, 

aby se vytvořil proud vzduchu, vody a abraziva. Do vody se může přidat inhibitor 

koroze. Tato metoda je vhodná pro všechny typy povrchů, zejména pro chemicky 

znečištěnou ocel a zminimalizování prašnosti během tryskání, nevýhoda tohoto druhu 

tryskání je čištěný povrch pokrytý kašovitou směsí vody spolu s abrazivem, což 

zhoršuje posouzení vzhledu povrchu. Tato hmota se proto musí odstranit suchým 

tryskáním nebo proudem vody. Dosažitelná čistota Sa 3. 

 
Obr. 6 Mokré tryskání stlačeným vzduchem [18]. 
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 Tryskání kašovitým tryskacím prostředkem spočívá v usměrňování disperze jemného 

abraziva ve vodě nebo v jiné kapalině pomocí čerpadel nebo stlačeného vzduchu na 

čištěný povrch. Tento způsob tryskání se používá na čištění povrchů, které si vyžadují 

malý nebo žádný sekundární profil. 

 Abrazivní čištění tlakovou kapalinou. Abrazivo nebo směs abraziv se přivádí do 

proudu kapaliny a proud se usměrňuje tryskou k čištěnému povrchu. Čistící proud je 

převážně tlakovou kapalinou a přídavkem tryskacího prostředku, kterého je podstatně 

méně než při mokrém tryskání stlačeným vzduchem. Abrazivo se přidává suché nebo 

v kašovité formě. Je vhodné zejména na snížení množství ve vodě rozpustných 

nečistot. Touto metodou se dosahuje čistoty Sa 2 ½ nebo Sa 3. 

1.1.3 Omílání [2], [15], [16], [17], [22], [24], [26] 

Omílání je hromadná předúprava povrchu, při které se dávka výrobků, většinou odlitků, 

výlisků menších rozměrů vzájemně otlouká v bubnu, který vykonává rotační, vibrační nebo 

kombinovaný pohyb. Může probíhat za sucha, nebo s přídavkem inhibitorů koroze. V případě 

potřeby se do bubnu přidávají omílací tělíska různého tvaru a z různých materiálů (písek, 

ocelový granulát, kamínky, korundová tělíska, plastová tělíska plněné abrazivem apod.). 

Součástky přicházející na finální povrchovou úpravu jsou obvykle vyráběny technologiemi, 

které na nich zanechávají drsné plochy či zamaštěný povrch. Právě omílání je způsob jak se 

zbavit ostrých hran a drsných povrchů současně s odmaštěním rozměrově malých součástí. 

Povrchy menších předmětů se opracovávají vzájemným omíláním, otloukáním nebo pomocí 

brusných uhlazovacích těles. Součástky se převalují v bubnech, čímž se otloukají a obrušují. 

Součástky se při omílání neopracovávají rovnoměrně, největší úběr je na hranách a rozích, 

nejmenší na rovných plochách. Povrchová struktura a drsnost povrchu se upravují pomocí 

omílacích tělísek a pracovních roztoků. Omílací zařízení dělíme na rotační, vibrační a odstředivé.  

 Při rotačním omílání se v bubnu tvoří dvě vrstvy, obr. 

7. Jedna ve tvaru prstence, což je nosná vrstva I, která 

sleduje stoupací stěnu bubnu až do místa, kde se 

odtrhne od stěny nebo padá do druhé vrstvy II jako 

aktivní vrstva. Hodně důležité je plnění bubnu. Při 

nedoplnění bubnu se malé množství součástek jen 

klouže dolů stěnou bubnu a nepromílá se. Naopak při 

přeplnění bubnu se celá dávka součástek otáčí spolu 

s bubnem – nepřevalují se. Proto je potřeba dosáhnout 

optimálního plnění bubnu, které by zajistilo existenci 

obou dvou vrstev (60-80% menší plnění pro drobné 

součástky a větší pro těžší). Rychlost otáčení bubnu je 

možné vypočítat podle vzorce:  

 

𝑛𝑜𝑏 =
𝐵

√𝐷
,        (1.1) 

kde  nob – otáčky omílacího bubnu [min
-1

] 

B – konstanta podle velikosti omílacích součástí  

D – průměr bubnu [mm] 

 

 Další možností je vibrační omílání, kde se buben neotáčí, ale pomocí různých 

vibrátorů získává vibrační pohyb. Buben bývá uložen v pružinách, umožňující 

vibrační kmity. Vibrátory mohou být mechanické či elektromagnetické. Následkem 

zrychlení, vznikajících při vibraci a pohybů částic omílajícího materiálu po povrchu 

Obr. 7 Rozvrstvení 

materiálu při omílání [24]. 
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součástek, se odstraňují mikro-vyvýšeniny a postupně se leští omílané povrchy. Pohyb 

částic může být jednolůžkový nebo dvojlůžkový a v ojedinělých případech i 

trojlůžkový. Vibrační omílání, na rozdíl od omílání v bubnech, neprobíhá během 

jednoho procesu, ale postupně za sebou ve dvou, třech nebo čtyřech bubnech, ve 

kterých jsou odlišné zrnitosti omílacích materiálů od nejhrubších po nejjemnější. 

 Poslední je odstředivé omílání, které probíhá v bubnech se svislou osou, které kolem 

této osy rotují. Odstředivá síla působí tak, že součástky v bubnu se seskupují do tvaru 

prstence po obvodu bubnu. Vlivem gravitačních sil se v rámci tohoto prstence 

posouvají na vnitřní straně prstence směrem dolů a vlivem odstředivé síly jsou hnány 

ke stěně bubnu a po ní se dostávají nahoru. Tak dochází k neustálému promíchávání 

součástek.  

 

                Obr. 8 Omílací tělíska [2]. 

Na zintenzivnění procesu omílání se mezi součástky přidávají i omílací tělíska, obr. 8. 

Omílání je možné zařadit mezi obráběcí procesy s úběrem třísek. Úběr na součástkách nastává 

škrábáním, broušením a třením. Tento proces může nastat, když se tvrdší omílací tělíska kloužou 

po měkčích součástkách. Úběr může nastat jen tehdy, když deformační odpor média je větší než 

deformační odpor opracovaných součástek. Opracování nastává tehdy, když se omílací tělíska a 

opracované součástky vedle sebe kloužou. Dráha omílání může být velmi krátká, jak v případě 

vibračních omílacích zařízení, nebo dlouhá v případě odstředivých a ponorných omílacích 

zařízení. Velikost, druh, směr a trvání relativního pohybu mezi součástkou a opracovaným 

médiem, závisí na velikosti, specifické váze celkové vsázky a je ovlivňován různými parametry. 

Protože úběr závisí na relativní rychlosti, snažili se výrobci omílacích zařízení od počátku vývoje 

omílání o to, aby se relativní pohyb ve zvonech a v bubnech zvyšoval.  

1.1.4 Broušení, leštění a kartáčování [3], [15], [16], [17], [22], [24] 

Jsou nejčastější druhy mechanické předúpravy, realizují se ručně nebo strojově. 

 Broušení, obr. 9, patří mezi technologie obrábění, při kterých nastává odebírání 

materiálu tvrdým nástrojem – brousícím kotoučem přitlačeným k předmětu. Při 

broušení jednotlivé zrna materiál z povrhu vytrhávají nebo vytlačují. Kovové 

materiály se při broušení v důsledku zvýšené teploty stávají vysoko plastické. Zrno 

ubírá třísky materiálu a v broušeném povrchu zůstává za zrnem brusiva zřetelná rýha. 

Pokud při broušení zrno na své dráze zkříží jinou, předtím vytvořenou rýhu, zahladí se 

kovem v plastickém stavu. Zrna brusiva jsou z tvrdších materiálů, než je broušený kov 

zejména šmirgl, korund (oxid hlinitý), karborundum (karbid křemíku). Materiály se 

brousí postupně jemnějšími kotouči a směr broušení se mění, obvykle kolmo na 

předcházející směr. Broušení zrnem jedné velikosti skončí po zmizení předcházejících 

rýh.  
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           Obr. 9 Princip rovinného broušení čelem kotouče a obvodem kotouče [3]. 

 Při leštění nedochází k úběru materiálu z povrchu, jenom se vyrovnávají nerovnosti a 

rýhy. Vlivem tepla, které se vyvíjí třením zrn přitlačených k povrchu, se kov dostává 

do plastického stavu, tenká povrchová vrstva se natavuje a zalívá rýhy a nerovnosti. 

V praxi se nedá jemné broušení a leštění od sebe odlišit, protože i při opatrném leštění 

nastává jemné vybrušování. 

 Kartáčování je technologická operace, při které se snižuje drsnost broušeného povrchu 

a je poslední operací před nanášením galvanických povlaků. Používají se kartáče 

z přírodních materiálů, na které se nanáší brousící pasta. Povrch se kartáčuje 

ošleháváním vlákny kartáče s nanesenými zrny brusiva. Kartáčování za použití 

vídeňského vápna se odstraňují brousící pasty z povrchu součástek před jejich úpravou 

v pokovovací lince.  

Na dosažení optimálních účinků při broušení a leštění se musí volit správný poměr mezi 

průměrem kotouče a jeho otáčkami, čili správná obvodová rychlost podle vztahu: 

 

 

𝑣 =
𝜋∙𝐷∙𝑛

60
, kde         (1.2) 

v je obvodová rychlost [m/s] 

D – průměr kotouče [m] 

n – otáčky [min
-1

]   

  

1.2 Chemické předúpravy [15], [16], [17], [22], [24] 

Zahrnují procesy a operace, při kterých vlivem chemické reakce nebo chemického prostředí 

nastává fyzikální nebo chemická změna povrchu upravovaného kovu. Zpravidla jsou součástí 

přípravy povrchu před jinou konečnou úpravou například pokovováním, vytvářením organického 

povlaku, ale můžou být i konečnou povrchovou úpravou (barvení, leštění, bezproudové 

pokovování). 

1.2.1 Odmašťování [15], [16], [17], [22], [24] 

Proces, kterým se povrch součástek zbavuje především mastnot, které s ním nejsou chemicky 

vázané. Mastnoty a nečistoty se nejčastěji odstraňují z povrchu kovů v odmašťovacích 

alkalických rozpouštědlech. Ostatní používané způsoby jsou jejich modifikací, např. 

elektrolytické odmašťování, elektrolytické čištění, ultrazvukové čištění, emulzní čištění. Procesy 

odmašťování dělíme do tří skupin podle použitého prostředku odmašťování.  
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 Odmašťování v alkalických roztocích je nejvíce rozšířený způsob čištění kovového 

povrchu. Tento proces spočívá hlavně v emulgaci a dispergaci nečistot různého druhu 

a ve zmýdelnění některých mastnot. Rozpouští se i heteropolární nečistoty, které jsou 

rozpustné ve vodě, například anorganické soli. Průběh odmašťování můžeme rozdělit 

do dvou procesů, uvolnění mastnoty a nečistoty z povrchu součástek a následně jejich 

stabilizace v odmašťovacím roztoku. Odmašťovací roztok proniká póry znečištěné 

vrstvy a postupně uvolňuje mastnotu a nečistoty. Nejprve se vrstva ztenčuje, potom 

následuje odstraňování vrstvy mastnoty z povrchu. První stádium, ztenčování vrstvy 

mastnoty, je podmíněné nízkým stykovým napětím na fázovém rozhraní odmašťovací 

roztok – mastnota. Nastává „sbalování“ uvolněné vrstvy, ze které se vytváří kapky 

velmi slabě vázané k povrchu zbývající vrstvy. Z povrchu se uvolňují pohybem 

roztoku nebo součástky. Ztenčování vrstvy mastnoty probíhá tak dlouho, dokud se 

neodhalí monomolekulární film mastnoty na povrchu kovu. V druhém stádiu se 

odstraňuje i tento tenký film. Odmašťovací roztok, který dobře smáčí povrch kovu, 

proniká póry tenkého filmu k povrchu kovu a postupně vytlačuje částečky mastnoty. 

Pokud jde o nečistotu, která je k povrchu připoutaná přímo (bez mezivrstvy mastnot), 

odstraňuje jí odmašťovací roztok vytěsněním vlivem dokonalého smáčení. Uvolněné 

částice z povrchu kovu přecházejí do odmašťovacího roztoku, kde je přítomné micely 

stabilizují a tím zabrání jejich zpětnému připoutání k čistému povrchu kovu. Alkalické 

roztoky se aplikují buď ponorem, nebo nástřikem. Odmašťování ponorem se provádí 

za pracovní teploty 60-95 °C s koncentrací 3-7 (kg/100 l) průměrně 1-10 minut. Druh 

odmašťovacího přípravku, koncentrace a pracovní podmínky se volí podle stupně 

znečištění a základního materiálu. Nástřikové odmašťování je účinnější kvůli tlaku 

(nástřiku) kapaliny na kov. Pracovní podmínky jsou teplota 40-70 °C, tlak 0,2-0,3 

MPa s koncentrací roztoku 2-3 (kg/100 l) a časem 1-2 minuty. 

 Odmašťování v organických rozpouštědlech je nejjednodušší způsob. Organická 

rozpouštědla rozpouštějí mastnoty různého původu. Jejich základem jsou uhlovodíky 

(např. nafta, petrolej, benzín), substituované uhlovodíky (např. dietyléter, aceton) nebo 

chlorované uhlovodíky (např. trichlórethylén, perchlórethylén a freon). 

Z ekologického důvodu jsou chlorované uhlovodíky pro volné odmaštění zakázané, 

mohou se používat pouze v uzavřených odmašťovacích zařízeních. Pro odmašťování 

mechanizovaným způsobem se používají halogenové uhlovodíky tj. chlorované 

(chlóretany, chlórethylény) nebo fluorované, pro odmaštění v menším rozsahu za 

studena i směsi uhlovodíků různého typu s vysokou teplotou varu. Všechny 

halogenové uhlovodíky mají narkotické až toxické účinky. Odmašťováním 

v organických rozpouštědlech se z povrchu kovů odstraňují mastné látky a s nimi 

vázané ostatní nečistoty. Odmašťování je rychlé, ale na povrchu kovu vždy zůstává 

tenká vrstva rozpouštědla. Proto povrch odmaštěný v organickém rozpouštědle není 

vhodný pro galvanické pokovování. Používané organické rozpouštědla jsou: 

 Chlorované uhlovodíky (trichloretylen, tetrachlórethylén, perchlórethylén) 

 Fluorochlorované uhlovodíky (freon, ledon 113) 

 Jiné alkoholy, benzín a další výrobky z nafty 

 Elektrolytickým odmašťováním se dosahuje nejlepší odmaštění a kvůli tomu se 

zařazuje jako konečné před choulostivé povrchové úpravy (galvanické pokovování). 

Princip je elektrolýza, kde galvanickým proudem dochází k disociaci látek alkalického 

roztoku.  
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1.2.2 Moření [15], [16], [17], [22], [24] 

Slouží na odstranění oxidů z povrchu rozpouštěním (odlupováním a odleptáváním) v 

kyselinách. Nejčastější HCl, H2SO4, HNO3. Okuje se s kyselinou částečně rozpouštějí, často jsou 

pórovité. V místě necelistvosti okují, kde se kyselina dostane až k podkladovému kovu, dochází 

k poměrně intenzivnímu rozpouštění oceli podle rovnic: 

FeO + H2SO4 = FeSO4 + H2O 

Fe + H2SO4 = FeSO4 + H2 

Mechanismus odstraňování oxidů a okují u povrchu při moření viz obr. 10. 

 

 

 
Obr. 10 Průběh moření [24]. 

Vodík vzniká při rozpouštění vrstev okují, které jsou nejbohatší na železo, tedy nejvíce se 

rozpouští FeO, poté Fe3O4 a nejméně Fe2O3. Vodík se tvoří ve formě atomární, slučuje se na 

molekuly a zvětšuje svůj objem, přičemž současně mechanicky působí na okuje a ulehčuje jejich 

odstraňování. Interakce oceli s plynným vodíkem vede k negativním účinkům – vzniku vodíkové 

křehkosti, tvorbě trhlin a puchýřů na povrchu. 

Vrstva okují sestává ze dvou nebo tří fází, které se liší svým složením a vlastnostmi. U 

uhlíkových konstrukčních ocelí tyto vrstvy svým složením odpovídají třem typům oxidů železa. 

Nejbližší k vlastnímu kovu je fáze nejbohatší na železo a nejchudší na kyslík FeO tedy oxid 

železnatý. Střední složku oxidické vrstvy tvoří oxid železnato – železitý Fe3O4. Je to nejstálejší 

složka oxidů, proto je vždy přítomný v korozních zplodinách. Venkovní vrstva je tvořená 

oxidem železitým Fe2O3 nejbohatším na kyslík.  

    Tab. 4 Relativní porovnání vlastností oxidických vrstev. 

Typ 

oxidu 
Název Vlastnosti Tloušťka Tvrdost 

Odolnost 

vůči 

kyselinám 

Fe2O3 hematit tvrdý, křehký malá nejtvrdší vysoká 

Fe3O4 magnetit 
křehký, lehko praská, 

feromagnetický 
větší tvrdší vysoká 

FeO wüstit 
značná přilnavost ke 

kovovému povrchu 
největší měkký malá 
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Moření je možné vykonávat v závislosti od chemického složení mořeného materiálu, od 

složení oxidické vrstvy, jakož i od dalšího zpracování materiálu chemicky nebo 

elektrochemicky.  

 

Chemické moření má řadu nevýhod: 

 vysoká koncentrace mořících kyselin, 

 velké ztráty základního kovu, 

 agresivní prostředí v provozu, kladoucí velké nároky na materiál mořicího zařízení, 

 velké náklady na zabezpečení základních hygienických podmínek při moření, 

 dlouhý čas moření, 

 možnosti korozního napadnutí mořeného materiálu, a další. 

Kvůli těmto nevýhodám se začalo využívat moření v alkalických taveninách. Jde o moření 

v tavenině čistého hydroxidu sodného s přísadou oxidačního nebo redukčního činidla. Protože 

povrch materiálu po moření v alkalické tavenině je matný, tmavý a obsahuje malé množství 

oxidů, je potřeba ho doplnit krátkým mořením v roztoku některé z uvedených kyselin nebo směsi 

kyselin. Moření v taveninách je vhodné pro běžné uhlíkové, nízkolegované, ale i 

vysokolegované oceli. 

Elektrolytické moření se dělá v roztocích kyselin, zásad nebo solí a dělí se na: 

 katodické moření (mořený předmět je připojený na záporný pól elektrického proudu, 

čili je katodou), 

 anodické moření (mořený předmět je připojený na kladný pól elektrického proudu, je 

tedy anodou), 

 katodicko-anodické moření (mořený předmět je střídavě zapojený jako katoda a 

anoda). 

Druhou elektrodou jsou často ocelové desky nebo jiné nerozpustné, například grafitové 

elektrody. 

Při moření je potřebné zabezpečit opláchnutí mořeného předmětu a to buď ponorem do vany 

s vodou, nebo oplachem tlakovou vodou. Aby se mořený předmět po vysušení nepokryl 

korozními zplodinami po dobu skladování nebo dopravy, je potřebné ho chránit. Buď chemickou 

či elektrochemickou pasivací povrchu (povrch se pokryje tenkou oxidickou vrstvou). Nebo 

dočasnou konzervací olejem a vazelínou, anebo se povrch pokryje snímatelným lakem. 

Před mořením se musí povrch odmastit. Mořením je možné díky velké variabilitě dosáhnout 

kovově čistého povrchu prakticky na jakémkoli výrobku nebo zařízení. Po správně provedeném 

moření má povrch jednotný, rovnoměrný a zmatněný vzhled. Mořit se může celý výrobek 

ponorem do mořící koupele. V případě potřeby lokálního moření (například moření místa svaru a 

jeho blízkého okolí) je možné použít mořící pasty, které se aplikují štětcem. Když je výrobek 

příliš velký a není možné ho mořit ponorem, je možné použít mořící gely.  

Po moření je potřebné povrch pasivovat, dostat ho do stavu, ve kterém nereaguje s okolními 

korozními podměty. Pasivace se realizuje ponorem do příslušné pasivační koupele nebo 

postřikem. Použitím pasivačního prostředku dojde okamžitě ke vzniku pasivační vrstvy. 

Antikorozní materiály mají schopnost autopasivace, což znamená, že na vzduchu se pasivují 

samovolně v průběhu několika dnů po moření. 

Technologický postup při moření: 

 odmaštění povrchu a odstranění mechanických nečistot, 

 aplikace mořícího prostředku, 

 působení mořícího prostředku (čas závislé na druhu materiálu, míře znečištění 

povrchu, teplotě koupele a na druhu použití mořícího prostředku), 

 oplach tlakovou vodou. 
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1.2.4.Odrezování [15], [16], [22], [24] 

Jemné vrstvy rzi, hydroxidy železa, které ještě nepronikly hluboko do materiálu, je možné 

odstranit chemicky pomocí odrezovačů. Jsou to chemické prostředky, působením kterých se 

korozní produkty chemickou reakcí mění na jinou sloučeninu, která může mít ochranný účinek 

před dalším korozním napadnutím. Z hlediska koroze jsou rizikové zejména místa svarů a 

různých spojů. Proto je jim potřebné věnovat zvýšenou pozornost při čištění. Odrezovače se 

používají buď oplachové, nebo bezoplachové. Oplachové odrezovače je potřebné po uplynutí 

času působení důkladně opláchnout a osušit. I při použití bezoplachového odrezovače je vhodné 

povrch kovu po jeho použití ještě před nanesením nátěru omýt vodou a osušit nebo aspoň otřít, 

aby tmavofialové a tmavohnědé soli z chemické reakce nesublimovali do nátěru. Jestliže není 

možné předmět opláchnout vodou (při bezoplachových odrezovačích), je vhodné aspoň setřít 

z povrchu volné reakční produkty. Typické složení odrezovačů: kyselina fosforečná H3PO4, 

inhibitory moření, povrchově aktivní látky, stabilizátory povrchu a voda. 

Slouží na čištění předmětů, které zkorodovali věkem používání nebo skladování. Používá se 

také jako předúprava před vlastní povrchovou úpravou nebo v rámci renovací a obnovy 

povrchové úpravy.  

1.2.3 Dekapovaní [15], [16], [22], [24] 

Je druh krátkého moření, jeho cílem je odstranit vrstvy tenkých, okem neviditelných vrstev 

oxidů, aktivovat a naleptat (zdrsnit) povrch tak, aby se na něm pevně zakotvil následně 

aplikovaný povlak. Realizuje se ponořením do vhodného roztoku (např. kyselina chlorovodíková 

HCl 1:5, 20°C, 30-60 s). Tento postup však není vhodný pro oceli s vyšším obsahem uhlíku a 

litinu, protože uvolněný grafit zůstává na povrchu a snižuje přilnavost následně aplikovaných 

povlaků. 
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2 PÁJENÍ [10], [12], [13], [14], [23] 

Pájení patří k nejstarším způsobům spojování za tepla. V průmyslové výrobě se datuje 

rozsáhlé rozšíření až na rok 1930, kdežto pájení bylo používání již dávno před n. l. Egypťany. 

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

součástí. Výhodné použití pájení je při spojování kombinovaných železných a neželezných 

materiálů, žáruvzdorných a korozivzdorných ocelí a slitin s vysokou pevností. Výhodné je 

použití pájení ve vakuu nebo ve vysoce čisté redukční atmosféře. Pájení poskytuje v mnohých 

případech oproti svařování řadu ekonomických výhod, při pájení totiž nenastává v místě spoje 

roztavení základních spojovaných materiálů, ale pouze k jejich ohřátí na teplotu tečení použité 

pájky. Teplota pájení je tedy menší než teplota tavení spojovaných materiálů. Hlavní výhody 

pájení jsou: 

o menší spotřeba energie, větší pracovní rychlost, vysoká hospodárnost výroby i při 

použití dražší pájky, 

o vysoká produktivita práce (možnost zhotovit více kusů najednou), 

o možnost mechanizace a automatizace, 

o možnost spojování všech kovů a slitin, kombinovaných kovových i nekovových 

materiálů, 

o možnost spojení pájení s tepelným zpracováním, takže můžeme dosáhnout vysoké 

únosnosti spoje, 

o pěkný vzhled (není potřeba obrobení spoje), 

o snadná kontrola jakosti spoje, 

o pájka vyplní celý průřez spoje, 

Pájení je způsob spojování kovových součástí roztavenou pájkou, kde pájené plochy nejsou 

nataveny, ale jen smáčeny roztavenou pájkou. Hlavní podmínkou je dobrá smáčivost 

spojovaného materiálu tekutou pájkou. Smáčivost definujeme jako schopnost tekuté pájky 

přilnout k čistému povrchu spojovaného materiálu při dané teplotě. Roztékavost je schopnost 

tekuté pájky roztéci se při určité teplotě po vodorovném povrchu základního materiálu. 

Důležitou úlohou při pájení je povrchové napětí v dotykových plochách mezi tuhým materiálem, 

tekutou pájkou a tavidlem. Vznik povrchového napětí v kapce tekuté pájky lze vysvětlit 

vzájemnou přitažlivostí, která existuje mezi různými částicemi tekutiny. 

2.1 Pájka [10], [12], [13], [14] 

Pájka je přídavný materiál používaný při pájení. Vlastnosti se posuzují z různých hledisek. 

Pájka musí mít nižší teplotu tavení než spojované kovy, pájka nemusí mít stejné ani podobné 

složení jako spojované kovy na rozdíl od svařovacího drátu. Nečistoty obsažené v pájce výrazně 

zhoršují deformační vlastnosti přechodové oblasti spoje, tedy korozní odolnost. Je potřeba 

vyžadovat vysokou čistotu surovin pro jejich výrobu. Z důvodu možné pozdější koroze je 

výhodnější pájka, jejíž prvky mají malý rozdíl elektro-chemického potenciálu ve styku 

s použitým základním materiálem. Pájka musí mít velmi dobré mechanické vlastnosti (pevnost 

ve smyku, v tahu, tažnost, tvrdost), ale musí mít i schopnost vytvářet pevné spoje, to je závislé 

na chemickém složení pájky. Z technologických důvodů se vyžaduje vhodný výrobní tvar. 

Vhodný druh pájky pro daný způsob použití se volí podle určitých kritérií: 

o pro které základní materiály je pájka určena a jak je konstruován spoj, 

o která z optimálních pájecích technologií je k dispozici, 

o jaké požadavky jsou kladeny na pájený spoj, respektive jaký je způsob namáhání 

pájeného spoje (tah, smyk, ráz, únava, creep, koroze, oxidace atd.), 

o hospodárnost výroby. 
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2.1.1 Měkké pájky [10], [12], [13], [14] 

Vyznačují se především nízkou pracovní teplotou do 450°C a zároveň i malou pevností, proto 

se používají pro spoje, které nejsou pevnostně a teplotně namáhány. Měkké pájky jsou slitiny 

těžkých kovů, které se taví při nízkých teplotách, například Sn, Pb, Cd, Sb a Bi. Do měkkých 

pájek patří cínové pájky a speciální pájky.  

Cínové pájky jsou slitiny cínu a olova s pracovní teplotou 190-350 °C. V těchto pájkách je 

aktivní složkou cín a působí dobrou smáčivost. Právě obsah cínu v podstatné míře ovlivňuje 

kvalitu pájení. Olovo má oproti cínu špatnou smáčivost a se základním materiálem metalurgicky 

nereaguje. Obsah cínu je u cínových pájek v rozmezí 4 – 90 %. Cín je desetkrát dražší než olovo, 

tudíž se zvyšujícím se obsahem cínu cena pájek stoupá. Při výrobě cínových pájek se používá 

směsný cín, který je značně znečištěný, proto je důležité odstranění nedovoleného množství 

příměsí z pájky. Čím je pájka čistší, tím lepší je korozní odolnost.  

Vliv jednotlivých prvků na vlastnosti pájky: stříbro tvoří už při 0,50 % zvláštní strukturní 

složku, zlepšuje smáčivost a roztékavost na mědi. Podobně působí i měď. Fosfor se přidává jako 

dezoxidační přísada (max. 0,05 %). Obsah železa má být menší než 0,1 %. Hliník podobně jako 

zinek už při malém množství 0,001 % zhoršuje pájecí vlastnosti, snižuje odolnost proti korozi a 

vede ke znečištění spoje. Tekutost a tuhost pájky zhoršuje arsen při obsahu nad 0,03 %. Antimon 

se v cínových pájkách objevuje buď jako legovací přísada nebo jako nečistota. Jeho množství se 

mění podle účelu a použití pájky. Při tečení totiž zvyšuje pevnost a tvrdost pájky, pokud je 

splněna uvedená podmínka. Jeho obsah může být až 10 % obsahu cínu. Podle obsahu antimonu 

se cínové pájky dělí takto: 

 s obsahem 0,5 – 2 % Sb, 

 s malým obsahem 0,12 až 0,5 % Sb, 

 bez Sb (max 0,12 %). 

Měkké pájky speciální splňují zvláštní podmínky, ať již jde o ekonomické, hygienické nebo 

protikorozní požadavky. Dále se dají měkké speciální pájky použít při vysokých nebo 

kryogenických teplotách. Díky těmto požadavkům vznikly nové druhy pájek. Jde o podvojné 

nebo vícesložkové slitiny skládající se kromě Sn, Pb také z Cd a Zn a jejich složení se blíží 

k eutektickému. Legováním dalšími prvky, jako jsou například Ag, Cu, Sb, Bi, In apod., se 

vytvoří pájky, které splňují speciální požadavky praxe. Pájky můžeme rozdělit do těchto skupin: 

 pájky pro vysoké provozní teploty 

 pájky pro potravinářský a chladírenský průmysl 

 pájky pro elektrotechniku a elektroniku 

 pájky pro pájení skla 

 pájky pro nízké pájecí teploty a na tepelné pojistky 

 pájky modelovací k vyplňování nerovností při sériové výrobě karoserií osobních 

automobilů 

Před použitím určitého typu pájky je třeba si uvědomit, že například pájky s obsahem Cd jsou 

hodně náchylné k oxidaci, pájky s obsahem Sb vytváří spolu se Zn křehké intermediární fáze. 

Pájky s obsahem olova nejsou vhodné pro použití v potravinářském průmyslu, vhodnější jsou 

pájky na bázi Sn-Ag, které se používají i pro spoje, u kterých se vyžaduje vysoká odolnost proti 

korozi. Stříbro udržuje dobrou pevnost i při únavovém namáhání. Zlepšuje i smáčivost a 

roztékavost, zvyšuje elektrickou vodivost a snižuje teplotu tání pájky. 
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2.1.2 Tvrdé pájky [10], [12], [13], [14] 

Teplota tečení pájky je nad 450°C. Používají se pro spoje, které jsou používány při vyšší 

teplotě a jsou vystaveny vyššímu mechanickému namáhání. Hlavními složkami těchto pájek jsou 

drahé kovy.  

Tvrdé pájky na bázi mědi jsou vhodné pro pájení železných a neželezných kovů s teplotou 

tání nad 1000 °C. Měděná pájka se vyrábí ve formě drátů, pásků, pruhů, fólií a pasty. Pájka se 

dobře uplatňuje při pájení v průběžné peci s redukční atmosférou bez použití tavidla. I malé 

množství nečistot má vliv na změnu hlavních vlastností, například Fe zhoršuje tekutost pájky. 

Nikl zlepšuje tekutost pájky, zvyšuje pevnost spoje i jeho korozní odolnost. 

Mosazné pájky se dají použít pro všechny metody pájení kromě pájení ve vakuu a pájení 

v redukční atmosféře. 

Pájky na bázi stříbra jsou mnohem dražší než mosazné. Používají se zejména v průmyslové 

výrobě, protože potřebují nižší pájecí teplotu, ta bývá v rozsahu 630 až 800 °C. S rostoucím 

obsahem stříbra do 45 % klesá tavící teplota a nad 45 % zase stoupá v rozsahu asi 2 °C na každé 

procento stříbra. Stříbrnými pájkami je možné spojovat víceméně všechny železné a neželezné 

kovy, kromě lehko tavitelných kovů a lehkých kovů s výjimkou hliníku a jeho slitin. 

Pájky na bázi niklu jsou pro své vlastnosti vhodnou základní složkou pro žáropevné a 

žárovzdorné pájky. Pájecí teplota bývá okolo 1000°C. Tyto pájky se používají pro pájení 

žáropevných, žáruvzdorných a korozivzdorných ocelí a slitin. Vlastnosti niklu jako je odolnost 

proti korozi a oxidaci, můžeme ještě zlepšit legováním, čímž se sníží teplota tání niklu. Cena 

těchto pájek je podstatně nižší než Ag pájek. 

Pájky na bázi palladia jsou žáropevné pájky. Teplota tečení je mezi 800-1300 °C. tyto pájky 

se začaly uplatňovat až v poslední době v oblasti plynových turbín, proudových motorů, letadel, 

elektroniky, výroby jaderných reaktorů. Palladiové pájky nejsou určeny pro vysoké provozní 

teploty, ale poskytují po dobu 1000 hodin a 450 °C dostatečnou creepovou pevnost, ta je však 

nižší než u niklových pájek. Spoje palladiovými pájkami jsou však mnohem odolnější proti rázu. 

Nevýhoda těchto pájek je poměrně vysoká cena. 

Pájky z drahých kovů patří mezi nejnovější typy. Rozdělujeme je na dvě skupiny zlaté a 

platinové. Uplatňují se v průmyslové výrobě, zubním lékařství, umělecké výrobě a zlatnictví. 

Tyto pájky jsou podstatně dražší než ostatní. 

Pájky pro vakuové pájení mají při pájecí teplotě vysoký odpařovací tlak. Proto pro pájení ve 

vakuu nejsou vhodné cínové, mosazné a stříbrné pájky.  

2.2 Tavidla [10], [12], [13], [14] 

Hlavní vlastnost je, že teplota tání tavidla musí být pod teplotou tání pájky. 

Základní požadavky na tavidla jsou v co nejvyšší míře podporovat smáčení základního 

materiálu pájkou. Schopnost rozpouštět v maximální míře a co nejrychleji povrchové oxidy 

základního materiálu a pájky ještě před pájením. Stálost fyzikálně chemických vlastností při 

pájení, tj. příznivá viskozita, povrchové a mezifázové napětí, hustota, interval teplot tavení. 

Minimální tvorba zdraví škodlivých sloučenin, kovových par a plynů při pájení.  

Tavidlo nebo vytvoření ochranné atmosféry (redukční nebo vakuum) je třeba použít pro 

většinu materiálů, které intenzivně tvoří oxidy. Tvora oxidů je totiž pro pájení velmi nepříznivá. 

U vysokoteplotního pájení je tento problém s oxidy vyřešen vakuem nebo pecní atmosférou. 

Ve vakuu dochází k rozrušení oxidační vrstvy spolupůsobením podtlaku a teploty. Plyny jako 

zemní plyn a propan, nebo směsi H2/N2, štěpený amoniak, vodík apod., reagují za vysokých 

teplot s oxidy za vzniku čistého kovu, vodních par a dusíku.  
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2.3 Vlastnosti pájených spojů [10], [12], [13], [14] 

Pájený spoj není homogenní v porovnání se svařovaným spojem, je složen ze základního 

materiálu, pájky a přechodové oblasti, které mají různé fyzikální a mechanické vlastnosti. Tyto 

vlastnosti se můžou následkem teploty a difúzních pochodů během pájení i měnit. Vlastnosti 

závisí hodně na vlastnostech použitých materiálů, na tvaru a na rozměrech spoje, ale i na 

způsobu pájení. Pájený spoj může být namáhán jak staticky tak dynamicky.  

Mezi činitele, při pevnosti v tahu a ve smyku při statickém namáhání, patří tvar a rozměry 

spoje. Zejména tloušťka základního materiálu a velikost mezery spoje. S velikostí pájené plochy 

lineárně klesá pevnost spoje. Tento pokles je výraznější u základních materiálů s vyšší pevností. 

Důvodem je, že při zhotovení větší plochy je zapotřebí většího množství tepla, které není 

rovnoměrně rozdělováno a mohou vznikat chyby, ať již ve vytavené pájce nebo na stykové 

ploše. U základních materiálů s vyšší pevností než má použitá pájka je velmi důležitý vliv pájené 

mezery. Pevnost spoje totiž roste se zmenšující se mezerou. Pokles pevnosti v tahu pájeného 

spoje při úzké mezeře a při použití slitinových pájek je způsoben především nedokonalostí spoje, 

protože pájené plochy nedovolí zatečení tavidla a pájky. Při pájení materiálů s nižší pevností 

v tahu, než je pevnost v tahu pájky, se šířka mezery neprojevuje negativně. Optimální šířka 

mezery pájeného spoje je různá pro různé kombinace pájka-základní materiál-způsob pájení. 

Na vlastnosti spoje mají vliv také technologické činitele pájení, jako je například jakost 

povrchu pájené plochy, pájecí teplota a doba pájení, tvar pájky, druh tavidla, způsob pájení i 

dodatečné zpracování.  

Jakost povrchu má vliv na roztékavost pájky. Stoupající teplota zlepšuje fyzikální podmínky 

pro zhotovení jakostního spoje. Při značně vysokých teplotách pájení dochází k přehřátí 

základního materiálu, ale i k pohlcování plynů roztavenou pájkou. Při použití tavidla se 

pevnějšího spoje dosáhne při krátké době pájení. Při dlouhé době pájení nastává difúze, tím 

dochází k tvorbě tlustší difúzní zóny, která zhorší mechanické vlastnosti spoje. Pro příznivější 

pevnost v tahu je pájka ve tvaru folie než pájka ve tvaru drátu, obzvlášť při pájení ocelí 

s vysokou pevností v tahu. Následkem použití oxidačního nebo redukčního plamene má proti 

použití neutrálního plamene intenzivnější okysličování pájených ploch. Proto spoje zhotovené ve 

vakuu nebo v redukční atmosféře jsou všeobecně jakostnější než spoje zhotovené plamenem 

nebo v peci s použitím tavidla.  

Při použití Ag pájek se dostane přibližně stejná pevnost spoje při stejných druzích základních 

materiálů. Pevnost spoje je také závislá na jakosti použitého tavidla, zejména na jeho viskozitě. 

Úhel ohybu ocelových a měděných pájených spojů se zvětšuje se zvětšující se pájenou 

mezerou. Stříbrné pájky mají větší úhel ohybu spoje než mosazné. I u ocelových spojů se může 

dosáhnout úhlu ohybu 180°. Sb, P a hlavně Al velmi výrazně zmenšuje úhel ohybu spoje ocelí. 

Na vlastnosti má vliv samozřejmě i koroze a oxidace. Rychlost koroze a typ rozrušení jsou 

dány korozními vlastnostmi a tedy i do jisté míry chemickým složením a strukturou základního 

materiálu, pájky a difúzní mezivrstvy. Pro určité korozní prostředí volíme základní materiál 

s technicky vyhovující odolností. Aby byl i spoj odolný vůči korozi, musíme zvolit pájku se 

stejnou korozní odolností při požadované pájitelnosti. Pájené spoje představují mnohem 

závažnější problém z hlediska elektrochemické koroze než svařované spoje. Při pájení totiž 

používáme elektrochemicky odlišný přídavný materiál, který může být vzhledem k základnímu 

ušlechtilejší (katodou) nebo méně ušlechtilý (anodou). Může nastat i atmosférická koroze, což je 

druh elektrochemické koroze. Elektrolytem je vlhká vrstvička, usazující se na povrchu kovů. 

Koroze začne při určité relativní vlhkosti, která je závislá na stupni znečištění atmosféry, na 

stavu a znečištění povrchu zejména zbytky tavidel. Podle charakteru rozrušení rozlišujeme 

korozi rovnoměrnou a nerovnoměrnou. Rovnoměrnou korozí se rozumí, že pájený spoj je 

rozrušován rovnoměrně po celé ploše. Nerovnoměrná koroze může být skvrnitá, jamková, 

bodová, mezikrystalová, transkrystalová, selektivní, atd. 
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Odolnost pájeného spoje proti oxidaci za vyšších teplot je určena odolností pájky i 

příslušného přechodového spoje. Měděné spoje jsou odolné do teploty 250 °C. Spoje bronzových 

materiálů jsou odolnější než spoje mědi. Při teplotách nad 400 °C je nutno použít pájku na bázi 

Ag-Pd. Pro spoje korozivzdorných a žáropevných ocelí se používají pájky na bázi niklu 

s odolností proti oxidaci až do teploty 800 °C. 

Elektrická vodivost, respektive měrný odpor pájky se často vyžaduje u pájených spojů 

v elektrochemickém nebo elektronickém průmyslu. Celkový odpor elektrického obvodu R je dán 

vztahem: 

 

𝑅 =
𝜌.𝑙

𝑞
 ,kde         (2.1)  

         
R je celkový odpor elektrického obvodu [Ω], 

ρ - měrný odpor vodiče [μΩm], 

l - délka vodiče [m], tj. šířka mezery spoje, 

q - průřez spoje [m2]. 

2.4 Konstrukce pájeného spoje [10], [12], [13], [14] 

Základní předpoklad je vhodný návrh pájeného spoje. Musíme vycházet ze základních 

technologických podmínek, z požadovaných vlastností hotového výrobku a z fyzikální podstaty. 

Je třeba zabránit vysoké koncentraci napětí v pájeném spoji, protože může vést k předčasné 

poruše spoje. Existuje několik druhů pájených spojů: 

o Tupý spoj se používá v míst, kde nesmí dojít ke zvětšení průřezu. Tupý spoj může být 

buď I, který se používá pro materiály tenčí než 2 mm a spoj V s úhlem styku 80 až 

90°, který je vhodný pro materiály tlustší než 2 mm. Tyto spoje se zhotovují 

mosaznými pájkami, kvůli velké spotřebě. 

o Šikmý spoj je pevnější než I-spoj, přičemž úhel zkosení ploch bývá 45 až 60. Příprava 

ploch pro šikmé pájení je nákladnější, ale zhotovují se snadněji než tupé I-spoje. 

Šikmé spoje se používají pro spojování materiálů namáhaných ohybem. Pevnost závisí 

na úhlu, který svírají pájené plochy. 

o Přeplátovaný spoj je nejspolehlivější, ale i výrobně nejjednodušší typ spoje. Používá 

se hlavně na spojování tenkých plechů a trubek. Na jednostranně přeplátovaný spoj 

působí kombinované namáhání a deformace spoje je kombinovaná důsledkem 

namáhání. 

o T-spoje se používají pro spojování materiálů tlustších než 2 mm.  

o Kombinovaný spoj nazývaný též vícestupňový se skládá z kombinace tupého, 

přeplátovaného, popř. šikmého spoje. Jsou výrobně nákladnější než tupé I-spoje, ale 

jsou pevnější. 

o Prohýbané spoje přicházejí v úvahu pro pájení plechů naměkko. Nevyžaduje se od 

nich vysoká pevnost, ale těsnost proti plynům a kapalinám. 

2.5 Pracovní podmínky pájení [10], [12], [13], [14] 

Při pájení se musí dodržovat určité podmínky jako je čistota a vhodná úprava pájených ploch, 

výběr vhodné kombinace základního materiálu, pájky a tavidla. Musí se zajistit poloha dílu před 

pájením, zvolit vhodný způsob ohřevu, vytvořit optimální podmínky tečení pájky ve spoji a 

zvolit vhodný způsob ochlazování a konečné úpravy pájené součásti. 

Čistota je velmi důležitá pro pájení, musí být zaručena, neboť různé nečistoty jako jsou oleje a 

oxidy brání smáčení, kapilaritě a difúzi pájky. K odstraňování mastnoty se používá vhodných 
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odmašťovačů. Při ručním pájení stačí pájenou plochu otřít hadrem namočeným v odmašťovacím 

prostředku. Při průmyslové výrobě se používají vhodné odmašťovací procesy.  

Výběr vhodné kombinace základního materiálu a pájky závisí na podmínkách, které jsou 

kladeny na spoj, z hlediska mechanických, elektrických nebo chemických vlastností. 

Je potřeba také zajistit polohu všech dílů tak, aby se po dobu pájení neměnila a zároveň 

dodržet stejnou šířku mezery spoje v celé délce. K zajištění slouží například uchycovací 

přípravky. Volba způsobu zajištění závisí na tvaru součásti, typu spoje a množství vyráběných 

kusů. 

Velmi důležitou technologickou podmínkou, aby vznikl jakostní spoj, je použití pájky ve 

vhodné formě a její umístění, aby se dalo využít kapilární zatékavosti. Po celou dobu pracovního 

cyklu se nesmí poloha pájky měnit. Nejčastěji se používá pájka ve tvaru drátěného kroužku. 

Průměr se určuje podle velikosti spoje. Rozšířené je použití pájky ve tvaru folie a tenkých pásků. 

Vícevrstvé pájky jsou vhodné pro pájení kombinovaných materiálů s rozdílným součinitelem 

teplotní roztažnosti. Pájku je možné použít i ve formě pasty, kterou se natřou spojované plochy. 

Volba tvaru pájky závisí na různých okolnostech, především na velikosti a tvaru spojovaných 

součástí, typu spoje, na přístupnosti, způsobu pájení, vyráběného množství a ceně výrobku. 

2.6 Pájení v peci [10], [12], [13], [14] 

Je druhem kapilárního pájení, při kterém je ohříván celý objem součásti. Výhoda je, že se dá 

pájet více součástí najednou. Součást je ohřívána a ochlazována rovnoměrně. Při pájení v peci je 

možno spojit pájení s doplňkovým tepelným zpracováním. Dá se nastavit výška pracovní teploty 

a doba pájení. Podle druhu použité atmosféry dělíme pájení na pájení v normální atmosféře za 

použití tavidla, v ochranné atmosféře bez použití tavidla a v redukční atmosféře. Pájení v peci 

používáme jen tehdy, kdy je třeba spojovat velké množství drobných součástí, nebo když součást 

vyžaduje ohřev v peci.  

Pájení v peci s normální atmosférou se používá pro rozměrnější součásti z hliníku, mědi, 

mosaz a bronzů s použitím tavidla. Pec s nucenou cirkulací atmosféry se používá, jestliže součást 

potřebuje ohřev v celém průřezu na přesnou teplotu. Rovnoměrného ohřevu v celém průřezu se 

dosahuje vícestupňovým ohřevem na 600 až 900 °C při půlhodinové výdrži. Nevýhoda je v tom, 

že se musí odstranit z povrchu pájené součásti povrchové oxidy a z oblasti spoje zbytkové 

tavidlo.  

Jako ochranné atmosféry při pájení v peci s ochrannou atmosférou se používá argon, helium, 

jejich směs, popřípadě dusík. Ochranná atmosféra chrání povrch pájené součásti před oxidací.  

Pájení v peci s redukční atmosférou je vhodné především pro pájení v hromadné výrobě 

součástí z uhlíkových, korozivzdorných, žárovzdorných a žáropevných ocelí a slitin pájkami 

s pracovní teplotou nad 1 000 °C na bázi Cu, Ag, Ni, Pd. Účelem redukční atmosféry je odstranit 

povrchové oxidy z pájky a ze spojovaných materiálů a zároveň chránit očištěné plochy po dobu 

pájení. Při tomto pájení se nepoužívají tavidla. Jsou dva druhy redukčních atmosfér, 

exotermická, která je složená z plynů, při jejichž přípravě se uvolňuje teplo a endotermická, 

složená z plynů, kde se teplo spotřebovává.  

Pro pájení součástí v hromadné výrobě se používají speciální průběžné pece s nepřetržitým 

podáváním pájených součástí. Pec je složena ze tří základních částí – ze zóny předehřevu, pájení 

a ochlazování. Pece jsou vyhřívány elektricky. Ochlazovací část je třikrát až čtyřikrát delší než 

ohřívací část pece. Z hlediska dosažení maximální hospodárnosti a životnosti pece je nutný 

třísměnný provoz pece. Na dopravu drobných pájených součástí se používá dopravního pásu ve 

tvaru sítě, která je ze žáropevné oceli. Pro dopravu těžších součástí se používá válečkový 

dopravník. Válečky jsou vyrobené ze žáruvzdorné slitiny. 
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2.7 Pájení ve vakuu [10], [12], [13], [14] 

Patří mezi novější technologie spojování. Využívá se při výrobě dílů, které vyžadují 

vzduchotěsnost spojů. Používá se ale i například při výrobě proudových a raketových motorů, 

turbínových lopatek, oběžných kol turbokompresorů, tepelných výměníků a součástí pro 

jadernou techniku. Tyto součásti jsou vyrobené ze žáropevné, žárovzdorné a korozivzdorné oceli 

a kovů. Je vhodné i pro spojování grafitu a keramiky. Při pájení ve vakuu nevzniká nadměrné 

množství plynů v roztavené pájce ve spoji, ale dochází k odplynění spojovacího materiálu a tím 

se zlepší jakost spoje. Nevýhodou je, že vakuové pece jsou poměrně drahé, a proto se používají 

jen v případech, kdy nelze využít technologie jiné. 

Podle způsobu ohřevu se vakuové pece dělí na pece s horkými stěnami a na pece se 

studenými stěnami.  

Pájení probíhá bez použití tavidla, proto je možné volit menší mezery ve spoji. Kapilární tlak 

je při této technologii tak velký, že se všechny mezery dokonale vyplní pájkou. 

 

2.8 Chyby a kontrola spojů [10], [12], [13], [14] 

Pokud se nedodrží optimální podmínky pájení, mohou vzniknout různé chyby jako je 

například studený spoj, přehřátí spojovaných materiálů, pájkou nesmáčená místa, dutiny a póry, 

krápníky, zanesené zbytky tavidla, nedostatečně vyplněný spoj a trhliny.  

Studený spoj vzniká, když je pájená plocha ohřívaná na teplotu nižší, než je pájecí. Přehřátí 

spojovaných materiálů způsobí důsledkem vysoké pájecí teploty hrubnutí zrna základního 

materiálu. Při místním ohřevu dochází k velkému vnitřnímu pnutí či k deformacím dílů i 

k trhlinám. Při použití tavidla s nedostatečnou reakční schopností nastává zanesení zbytků 

tavidla ve spoji. Nevhodná pájecí teplota nebo neúčinné pájecí tavidlo mohou způsobit pájkou 

nesmáčená místa na pájené ploše. Dutiny se tvoří důsledkem smršťování, při ochlazování tuhne 

pájka rychleji na základním materiálu než ve středu spoje. Póry naopak vznikají uzavřením 

plynů nebo vzduchu ve spoji. Krápníky nebo můstky se vyskytují u pájení tištěných spojů. Jsou 

způsobeny přebytečnou pájkou. Nedostatečně vyplněný spoj vznikne při malé mezeře, nebo 

krátké době pájení, respektive při nedostatečném množství pájky nebo nízké pájecí teplotě. 

Trhliny vznikají při rychlém ochlazování, jestliže pájka a spojovaný materiál nemají stejný 

součinitel tepelné roztažnosti. Trhlina vznikne v důsledku vysoké koncentrace napětí. Nebezpečí 

trhlin je v tom, že poskytují dobré podmínky pro vznik koroze a její průběh.  

Spoje kontrolujeme buď s porušením spoje, nebo bez porušení spoje. U zkoušky s porušením 

spoje se pro kontrolu vybere určité množství výrobků ze série (1 až 5 %) a určuje se mezní 

zatížení. Zkušební zatížení má být větší než zatížení v provozních podmínkách. Pevnost spoje 

v tahu a ve smyku se zjišťuje podle ČSN norem. Rychlá a jednoduchá zkouška spoje je na ohyb 

a na krut. Pájený spoj je dobrý, pokud lom nastane v základním materiálu. 

Do zkoušek bez porušení spoje patří vizuální metoda, kde kontrola probíhá prohlédnutím 

spoje pouhým okem nebo lupou. Při této kontrole je nutné se zaměřit na zatečení pájky, na 

povrchové trhliny a vzhled spoje. Další metodou je zkouška zvukem, která je jednoduchá a často 

velmi účinná. Poklepem na výrobek zkušený pracovník rozezná podle zvuku, má-li výrobek 

defekt nebo ne. Zkouška ultrazvukem je další metodou, která ale není pro kontrolu pájených 

spojů nejvhodnější, je potřeba velkých zkušeností operátora, správné nastavení citlivosti 

přístroje, správný výběr sondy, tyto všechny podmínky je v praxi obtížné splnit. Mezi další 

metody patří nátěry citlivé na teplo, infračervené záření a zkouška ozářením. 
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2.9 Pájitelnost legovaných ocelí [10], [12], [13], [14] 

Legované oceli rozdělujme na korozivzdorné, žáropevné, žárovzdorné a vysoce pevné oceli 

třídy 13 až 17. Pájitelnost je závislá na obsahu legovacích přísad, které mají velkou afinitu ke 

kyslíku. Na pájitelnost špatně nepůsobí prvky s nízkou entalpií tvorby oxidů (Co, Ni a W). Při 

vysoké entalpii tvorby oxidů (Cr, Ti, Al) je obsah těchto prvků pro pájitelnost rozhodující. 

Menším obsahem než 1 % těchto zmíněných prvků se podmínky pájení nezhorší. Obsah Cr 

s obsahem C podporuje vznik tvrdých karbidů v okolí spoje.  

Při vyšším obsahu prvků, které vytvářejí stabilní povrchové oxidy (Cr, Al, Ti, Si, Mn apod.), 

jsou k pájení nezbytné speciální technologické podmínky (rychlost ohřevu a ochlazování, 

vhodné tavidlo, redukční atmosféra).  

Pro tvrdé pájení je potřeba tavidlo s vysokým obsahem fluoridů nebo redukční atmosféra 

s vysokým obsahem vodíku s nízkým rosným bodem.  

Při pájení legovaných ocelí je třeba brát v úvahu horší tepelnou vodivost. Při místním ohřevu 

je nutné zabránit přehřátí základního materiálu. Na výrobu tvarově složitých a rozměrnějších 

výrobků se používá pájení plamenem. K tomuto pájení se používá neutrální nebo karburační 

plamen. Před pájením je samozřejmě nutné důkladně očistit plochy. Vlastní pájení je nutno 

provádět co nejrychleji.  

Pájení korozivzdorných ocelí přichází v úvahu nejen při stavbě proudových motorů, turbín, 

jaderných reaktorů, ale i v potravinářském či chemickém průmyslu. Od spoje se vyžaduje velmi 

dobrá korozní odolnost, ale i vhodné mechanické vlastnosti. Prvním příznakem koroze je tvorba 

rezavých skvrn v blízkosti spoje za 12 až 24 hodin. Proces koroze se vysvětluje korozí ve 

štěrbinách a kyslíkovou depolarizací. 

Pro pájení bez tavidla v redukční atmosféře jsou vhodné pájky typu AuNi18, AgPdCu, které 

vyhovují i provozu v agresivnějším prostředí než je voda. 

Ze skupiny korozivzdorných ocelí je výhodné pájet pájkami na bázi niklu nestabilizované 

typy austenitických ocelí, které se musí po svařování žíhat při 1 100 °C. Je možno pájet i 

stabilizované typy ocelí. Teplota pájení 1 100 °C vyvolává v základním materiálu jen malý růst 

zrn. 

Pájky na bázi niklu jsou vhodné i pro spojování žárovzdorných a žáropevných ocelí. Dosahuje 

se jimi dobré žárovzdornosti spoje při teplotách do 800 °C respektive až 1 000 °C. 

Pájení korozivzdorných ocelí plamenem se používá jen na spojování tenkostěnných dílů, při 

použití nízkotavitelné Ag pájky. Je nutno zabránit přehřátí pájených ploch. Vysoká pevnost spoje 

při normální, kryogenické i zvýšené teplotě do 400 °C se vyžaduje od pájených spojů vysoce 

pevných ocelí. Tyto požadavky nejlépe splňují pájky na bázi Au a Pd.  
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3 EXPERIMENT  

 Cílem experimentu bylo provést odmaštění povrchů nerezových kroužků, 01.587.201 a 

01.589.201, před pájením v průběžné peci. Kroužky jsou vyrobeny z nerezové austenitické 

chróm-niklové oceli. Další použitý materiál je drát, který je pájen ke kroužku. Drát je ze slitiny 

železa a niklu. Použitá pájka v procesu je stříbrná pájka s příměsí uhlíku a dalšího 

nejmenovaného prvku.  Na obr. 11 je vlevo kroužek 01.589.201 a vpravo 01.587.201. 

 

 
 

 

3.1 Odmašťování  

Kvůli nedostatečné čistotě materiálu, který se odebírá od několika dodavatelů, byl proveden 

proces odmašťování. 

První proces byl omílání, které ale neprobíhalo u všech kusů. Omílaly se kroužky, které chodí 

v oleji, jsou to nerezové kroužky 01.587.201, a to pouze od dodavatele A. Ostatní naši 

dodavatelé jsou schopni kroužky posílat v lepší čistotě. Při omílání byl použit omílací zvon G 

150 l a odstředivku. 

Dalším technologickým procesem bylo praní v perchlórethylénu, které probíhá 

v perchlórethylénové pračce, přesněji ve vakuovém odmašťovacím automatu V-01-034 od firmy 

‚‚PERO‘‘. Jako chemikálie se používá čistý perchlórethylén. Ihned po tomto procesu následovala 

kontrola vzhledu mikroskopem všech dílců. Kontrola se provádí z každé zakázky a každého 

typu. Kontroluje se jeden koš z 5 vypraných košů a z koše se vybírá 50 kusů. Další kontrolou 

byla kontrola kvality vyprání, což je smáčecí test neboli INK test, viz kapitola 3.3. Na rozdíl od 

předchozí kontroly se vybírá jen 5 kusů z koše. Testuje se pomocí speciálních inkoustů, 

určených pro testování smáčivosti povrchu. Pro kroužky 01.587.201 a 01.589.201 se používá 

speciální fixa, kterou se rovnoměrně nanese inkoust na povrch kroužku a sleduje se smáčivost 

povrchu. Pokud je dílec dobře vypraný, je jeho povrch smáčivý a kapalina zůstane rozetřena. 

V opačném případě se kapalina shlukne do malých kapiček a je nutné dílce ještě jednou přeprat. 

Pro dílce se používá přípravek o povrchové napětí minimálně 38 N/m. Pracovní lázeň se také 

musí jednou týdně destilovat a poté zkontrolovat pH v lázni. 

Dalším procesem bylo horké odmaštění. Tento proces je velice spolehlivý a kroužky jsou po 

něm krásně čisté, což je vidět na obr. 15.  

Obr. 11 Kroužky 01.587.201 a 01.589.201. 
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Hlavním procesem pro kroužky 01.589.201, které chodí od dodavatelů již po 

perchlórethylénu, bylo žíhání. Žíhání probíhá v průběžné peci okolo teploty 1 000 °C po dobu 

100 minut.   

3.2 Kontrola čistoty zařízením Recognoil [20] 

Z tohoto přístroje jsem byla schopna získat informace o znečištění povrchu kroužku 

mastnotou ve formě obrazových dat (2D i 3D) a spoustu dalších užitečných informací jako je 

například tloušťka vrstvy znečištěného povrchu, procentuální zastoupení mastných nečistot na 

povrchu ale i příčinu kontaminace například otisk prstu a jiné. Všechny data můžeme sdílet a 

vyhodnocovat pomocí připojení k notebooku či tabletu. Z výstupních dat mohu zjistit, zda jsou 

naše procesy čištění nastaveny optimálně. Čím nižší hodnota fluorescence, tím je důkladnější 

odmaštění povrchu. 

3.2.1 Výsledky ze zařízení Recognoil po jednotlivých operacích 

 Kroužky 01.587.201 před omíláním, tedy v oleji od dodavatele, na obr. 12 lze vidět 

toto znečištění, výsledná hodnota vyšla 252. Detekční limit je nastaven na 200. 

 

       

                          Obr. 12 UV scan 01.587.201 před omíláním 2D a 3D. 
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 01.587.201 po omílání, obr. 13, zde je vidět jak proces omílání značně ovlivní 

výsledek celého odmaštění, protože výsledná hodnota fluorescence je rázem 47,9. 

        

                        Obr. 13 UV scan 01.587.201 po omílání 2D a 3D. 

 

 01.587.201 po perchlóru, obr 14., zde jde vidět, že hodnota klesla ještě níž a nečistot 

ubylo. Konečná hodnota je 39,4. 

        

                      Obr. 14 UV scan 01.587.201 po perchlóru 2D a 3D. 
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 Hodnota kroužků 01.587.201 po horkém odmaštění dosáhla 31,3 a na obr. 15 je jasně 

vidět, že kroužek je zcela zbaven mastnot. 

        

                        Obr. 15 UV scan 01.587.201 po horkém odmaštění 2D a 3D. 

 

 Kroužek typu 01.589.201 je čistší, proto je použit detekční limit 100, pro lepší 

viditelnost. Na obr. 16 je vidět kroužek po omílání s hodnotou 35,8. 

        

Obr. 16 UV scan 01.589.201 po omílání 2D a 3D. 
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 Kroužek 01.589.201 po perchlóru, obr. 17, dosáhl hodnoty 34,5. Zde je opět vidět, že 

kroužek je znečištěn již o trochu méně než po omílání. 

        

                   Obr. 17 UV scan 01.589.201 po perchlóru 2D a 3D. 

 

 01.589.201 po žíhání v peci kroužky dosáhly fluorescenční hodnoty 31,7, obr. 18. 

        

                       Obr. 18 UV scan 01.589.201 po žíhání v peci 2D a 3D. 
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3.3 INK test [1] 

Test spočívá v testování povrchu před další aplikací. Měří se zde povrchové napětí, které 

souvisí s čistotou povrchu, což velmi ovlivňuje přilnavost povrchu. Povrchové napětí je jedno 

z rozhodujících kritérií pro přilnavost. Je měřeno v mN/m (milinewton na metr). Čím vyšší je 

povrchové napětí, tím lepší je přilnavost na povrch. Znečištění povrchu (olej, otisky prstů) 

mohou být důvodem k nízkému povrchovému napětí, což je v případě kovů. Jako obecný limit je 

často uváděna hodnota 38 mN/m. Pokud je napětí pod touto hodnotou, přilnavost bude špatná, 

pokud je nad ní, tak by přilnavost měla být dobrá. Na testování se používají buď fixy anebo 

inkousty. Na obr. 19 je inkoust s hodnotou 38 mN/m.  

 
 

 

 Testovací fixy jsou velice přesné a jednoduché k testování povrchového napětí. 

Používá se k testování kvality na výrobní lince. Jestliže linka inkoustu při použití 

zůstane na povrchu nezměněna po dobu 2 sekund, neslije se tedy v kapky, povrchové 

napětí je stejné nebo vyšší než napětí roztoku. V tomto případě můžeme použít fix 

s vyšší hodnotou.  Pokud se vytvoří kapky, zkouška pokračuje tak, že použijeme fixy 

s nižší hodnotou.  Testovací roztoky jsou složeny ze dvou roztoků, které se vypařují 

různou rychlostí a přijímají vlhkost. Je důležité, aby fixy byly zavřeny, pokud se 

nepoužívají. 

 Testovací inkousty jsou roztoky o definovaném povrchovém napětí. Povrchová 

energie se zjišťuje pomocí aplikace testovacího inkoustu na povrch. Testovací 

inkousty jsou dostupné v rozsahu od 18 do 105 mN/m.  

Když se v laboratoři testuje povrchové napětí, používá se inkoust s hodnotou povrchového 

napětí 38 mN/m a testuje se 20 kusů z testované sady vzorků. Na obr. 20 vlevo lze vidět kroužek, 

který smáčí a vpravo, který nesmáčí. V tabulce 5 a 6 lze vidět výsledky INK testu z různých 

měření. Hodnota 20/20 znamená, že všechny kroužky smáčejí. Hodnota 0/20 znamená, že ani 

jeden z testovaných dvaceti kroužků nesmáčel.  

 

 

 

 

    Obr. 19 Inkoust na testování. 
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3.4 Hmotnostní spektrometr [6], [9] 

Hmotnostní spektrometrie je fyzikálně-chemická metoda, která využívá separace urychlených 

ionizovaných částic ve vakuu, a to podle jejich hmotnosti při jejich průchodu magnetickými a 

elektrickými poli. Pracuje s dělením podle poměru m/Q, tedy hmotnost na náboj. Metoda byla 

vyvinuta počátkem 20. století a původně byla využívána pouze ve fyzice a chemii, pomocí této 

metody byli objeveny stabilní izotopy prvků. Po dlouhou dobu pak hmotnostní spektrometrie 

byla hlavní metodou analýzy ropných produktů a analýzy těkavých organických látek obecně.  

Během posledních 20 let se rozšířilo použití této metody do ostatních přírodních věd. Nyní se 

s hmotnostní spektrometrií můžeme setkat buď přímo, například během bezpečnostních 

prohlídek na letištích, nebo zprostředkovaně, kdy tato metoda je použita v lékařství (diagnostika 

nádorových onemocnění). Hmotnostní spektrometrie se používá i v kriminalistice (identifikace 

drog, detekce výbušnin), ale i v dalších odvětvích.  

 
Obr. 21 Hmotnostní spektrometr TSQ Quantum XLS [6]. 

Hmotnostní spektrometr, obr. 21, se využívá i na detekci nečistot. Ve firmě Schott zkoumáme 

právě znečištění materiálu. Hmotnostní spektrometr je zapůjčen od nejmenované firmy 

z Německa. 

Do hmotnostního spektrometru bylo vloženo najednou okolo 2 000 ks kroužků. Ten pak 

vyhodnotil nečistoty na povrchu v g/cm
2
, viz hodnoty v tabulkách č. 5 a 6. 

Podle naměřených výsledků jsem sestavila tabulky podle typu a dodavatelů materiálu. 

V tabulce číslo 5 je možné vidět výsledky typu 01.587.201 od dodavatele A, kterého se snažíme 

naučit proces omílání, aby firma tento proces ušetřila. Jak je vidět, výsledky nebyli dlouho moc 

ideální. V tuto chvíli ale již tento dodavatel proces omílání doladil, lze vidět, že postupem času 

byli kroužky čistší. 

Obr. 20 Kroužky po INK testu. 



37 

 

Tab. 5 Výsledky z hmotnostního spektrometru v g/cm
2
 kusů 01.587201201 + INK test. 

01.587.201 

 dodavatel datum operace g/cm
2
 

INK 

test 

Dodavatel A 

04.11.2016 po omílání od dodavatele 2,89E-06 0/20 

07.12.2016 po omílání od dodavatele 3,69E-07 0/20 

09.01.2017 po omílání od dodavatele 2,97E-08 0/20 

09.03.2017 po omílání od dodavatele 2,12E-07 14/20 

10.04.2017 po omílání od dodavatele 1,16E-09 13/20 

12.04.2017 po omílání Schott 4,36E-09 19/20 

27.03.2017 po perchlórethylénu Schott 2,46E-09 20/20 

30.03.2017 po horkém odmaštění Schott 9,10E-10 18/20 

Dodavatel B 
18.01.2017 surové od dodavatele 5,05E-08 18/20 

07.03.2017 po horkém odmaštění Schott 8,78E-09 14/20 

Dodavatel C  23.01.2017 po horkém odmaštění Schott 7,49E-09 13/20 

Dodavatel D  
15.03.2017 po horkém odmaštění Schott 3,12E-09 18/20 

18.04.2017 po horkém odmaštění bez perchlórethylénu 2,33E-09 18/20 

V tabulce číslo 6 je vidět, že s čistotou kroužků 01.589.201 takový problém není. Všichni 

dodavatelé jsou schopní nám dodávat materiál v podstatě čistý a u nás jde jen na proces žíhání. 

Tab. 6 Výsledky z hmotnostního spektrometru v g/cm
2
 kusů 01.589.201 + INK test. 

01.589.201 

  datum operace g/cm
2
 INK test 

Dodavatel A 

22.02.2017 Test dodavatele 8.49E-09 - 

27.03.2017 po žíhání Schott 2,93E-09 20/20 

29.03.2017 po perchlórethylénu Schott 4,44E-09 20/20 

  08.02.2017 Po omílání Schott 2,24E-08 18/20 

Dodavatel B 
10.05.2017 surové od dodavatele 7,51E-09 17/20 

31.10.2016 po žíhání Schott 1,15E-10 20/20 

Dodavatel C  
09.01.2017 po perchlórethylénu od dodavatele 1,04E-08 18/20 

26.04.2017 po žíhání Schott 6,86E-09 19/20 

Dodavatel D  
27.10.2016 po perchlórethylénu od dodavatele 5,76E-09 20/20 

21.04.2017 po žíhání Schott 1,03E-09 20/20 
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3.5 Pájení [12] 

Jako pájka se používá stříbrná pájka s příměsí mědi a dalšího nejmenovaného prvku. 

Pájení probíhá v průběžných pecích, každý typ výrobku se pájí různou dobu na různé teploty. 

Výrobek 587 se pájí mezi teplotami 600-900 °C po dobu 70 minut. A výrobek 589 mezi 

teplotami 700-900 °C po dobu 96 minut. Pájení probíhá v grafitových formách a probíhá zároveň 

s procesem zatavování skla.  

Výrobek byl poté standardně kontrolován při větším zatížení než v provozních podmínkách, 

kontroluje se pevnost hlavně v tahu. Jednoduchá zkouška je na ohyb. Spoj je dobrý, pokud lom 

nastane v základním materiálu. 

 

 
Obr. 22 Zkouška ohybem. 

Na obr. 22 je jako první výrobek, který ještě nebyl zkoušen na ohyb, další je již vyzkoušen, 

ale je nepoškozen. A poslední je také zkoušený, ale lom nastal v základním materiálu, takže je 

v pořádku. Pokud lom nastane přímo v pájce, tak je to špatně. Tato situace je na obr. 23. 

 

 
Obr. 23 Zkouška ohybem – lom v pájce. 
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Další zkouškou je zkouška tahem, která se provádí při větším zatížením než v provozu. U 

výrobku se ustřihne drát ze zataveného skla obr. 24. Poté se výrobek umístí do svěráku a provede 

se zkouška tahem. Postup je na obr. 25.  

 

 
Obr. 24 Ustřihnutý drát ze zataveného skla. 

 

 

 
Obr. 25 Postup při zkoušce tahem. 
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Na obr. 26 je výrobek po zkoušce tahem, je zde vidět utrhnutý drát v materiálu což znamená, 

že zkouška proběhla úspěšně. Kdyby se utrhl drát v pájce, zkouška by byla neúspěšná. 

 

 
Obr. 26 Výrobek po zkoušce tahem. 

 

3.6 Experiment odmaštění laserem [5], [7], [8] 

Odmaštění laserem se začíná stávat čím dál víc oblíbenou metodou čištění. Toto čištění je 

efektivní, rychlé a jednoduché. V dnešní době se tato metoda dá navrhnout a integrovat přímo do 

výrobních linek.  

Odmaštění laserem má spoustu výhod jako je preciznost, rychlost, ekologický provoz, rychlá 

návratnost investice, laser není náročný na údržbu, nepoškodí kovové součásti, nepoužívá se zde 

žádný přídavný materiál, provoz je tichý a bezprašný. 

Nejčastější používané laseru jsou: 

o TEA-CO2 laser s vlnovou délkou 10,6 mikrometrů a průměrným výkonem 2000W 

o CW CO2 laser s vlnovou délkou 10,6 mikronů a výkonem až 5000W 

o Fiber (vláknový) laser s vlnovou délkou 1,06 mikrometrů a výkonem až 1000W 

Principem je odpařování povrchové vrstvy díky absorpci laserového záření. Velmi krátké, ale 

výkonné pulzy laserového záření mají velmi malý teplotní vliv na čištěný materiál, který nemůže 

být poškozen, pokud jsou správně nastaveny parametry laseru. Laserové čištění je tedy velmi 

šetrné k materiálu, který čistíme. Využívá se fyzikálního efektu, že povrchová vrstva je odpařena 

(odstranění pomocí sublimace). Na obr. 27 je znázorněn princip tohoto čištění. 
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Obr. 27 Princip laserového čištění [5]. 

3.6.1 Výsledky experimentu odmaštění laserem 

Jako první jsme otestovali kusy, které prošly obvyklými procesy. Kusy byly testovány UV 

scanem pro zjištění mastnot a poté byly vloženy do hmotnostního spektrometru. Čistota těchto 

kusů je dobrá (viz kapitola 3), ale je snaha ušetřit proces žíhání kvůli nedostatečné kapacitě pecí, 

proto se firma rozhodla vyzkoušet odmaštění právě laserem. Laser byl vypůjčen z německé 

firmy na 3 měsíce, abychom byli schopni vyhodnotit výsledky čistoty.  

Na obr. 28 jsou UV scany ze zařízení Recognoil, kde je vidět, že hodnota fluorescence 

dosáhla na 32,5, což znamená, že čistota je dostatečná, na scanu jsou vidět prachové skvrny, 

které jsou nejspíše způsobené skladováním laserovaných kusů.  

        

            Obr. 28 UV scan 01.589.201 po laserování 2D a 3D. 
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Další výsledek, viz tab. 7, je z hmotnostního spektrometru, kam byly vloženy kroužky 

01.589.201 a měřeny standartním způsobem jako ostatní, viz kapitola 3. Tyto kroužky jsou 

ovšem bez procesu žíhání, takže prošly procesem omílání, perchlórovou pračkou a právě 

laserováním. 

 

Tab. 7 Výsledky z hmotnostního spektrometru kroužků 01.589.201 po operaci laserování. 

589 

dodavatel  datum operace g/cm
2
 INK test 

Dodavatel A 16.03.2017 laserování Schott 1,21E-08 19/20 

Pro tyto výsledky se firma rozhodla zavést odmašťování laserem do výroby do konce srpna. 

Tím tedy firma ušetří proces žíhání na výrobku 01.589.201. 

 

3.7 Zhodnocení výsledků experimentu 

 

 

Obr. 29 Graf závislosti hodnoty fluorescence na procesu čištění kroužků 01.587.201. 
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Obr. 30 Graf závislosti hodnoty z hmotnostního spektrometru na procesu čištění kroužků 

01.587.201. 

 

Výsledky experimentu čistoty kroužků 01.587.201, dopadl dle očekávání. Hodnota 

fluorescence klesá zároveň s hodnotou z hmotnostního spektrometru.  

 

 

 

Obr. 31 Graf závislosti hodnoty fluorescence na procesu čištění kroužků 01.589.201. 
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Obr. 32 Graf závislosti hodnoty z hmotnostního spektrometru na procesu čištění kroužků 

01.589.201. 

 

U kroužků 01.589.201 jde vidět, že s každým procesem jde hodnota fluorescence i hodnota 

z hmotnostního spektrometru dolů, ale u procesu laserování zase naroste. Hodnota fluorescence 

v rozmezí 30-50 je v podstatě totožná, mastnoty na kroužkách nejsou. Byly nalezeny pouze 

prachové částice, které hmotnostní spektrometr vyhodnotil hůře. 
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4 ZÁVĚRY 

Pájení v průběžné peci se používá převážně při produkci výrobků, u kterých musí být spájeno 

více spojů najednou, a které by byli jinou metodou těžko pájitelné. Dále při velkovýrobě, kdy 

potřebujeme pájet více výrobků najednou nebo při kombinaci více procesů. V tomto případě při 

výrobě hermetických průchodek do airbagů, kde se využívá průběžné pece k pájení více výrobků 

najednou a zároveň zatavení skla.  

Důležitým procesem pro tuto technologii je odmaštění povrchu, které má velký vliv na 

přilnavost pájky. Z tohoto důvodu se musí provádět kontrola tohoto procesu, která se 

vyhodnocuje za pomoci zařízení Recognoil a hmotnostního spektrometru. K technologii pájení 

patří také kontrola a její vyhodnocení. 

Výsledky experimentu jsou vyhodnocené v kapitole 3.7, kde je vidět že hodnoty UV scanu i 

hodnoty z hmotnostního spektrometru klesají s provedenými operacemi. Až na proces odmaštění 

laserem, které ale bylo vyzkoušeno v provozu, zanalyzováno a bude zavedeno do výroby.  

 



 

 

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ [4] 

1. ARCOTEST - fixy a inkousty. ProInex Instruments [online]. c2017 [cit. 2017-04-13]. Dostupné 

z: http://www.proinex.cz/cs/blog/13_pro-merit-povrchove-napeti-arcotest.html 

2. ASHLI’S TUMBLER SERIES: Effective, Economical Finishing with Rotary Tumblers. Rio 

Grande's Blog [online]. 2013 [cit. 2017-04-13]. Dostupné z: http://riograndeblog.com/ashlis-

tumbler-series-effective-economical-finishing-with-rotary-tumblers/ 

3. BROUŠENÍ. ELUC: Elektronická učebnice [online]. [cit. 2017-05-11]. Dostupné z: 

https://eluc.kr-olomoucky.cz/verejne/lekce/1825 

4. CITACE PRO: generátor citací [online]. c2012-2016 [cit. 2017-05-20]. Dostupné z: 

http://citace.lib.vutbr.cz/info 

5. ČIŠTĚNÍ LASEREM. Narran: laser precision [online]. Narran, c2013 [cit. 2017-05-11]. 

Dostupné z: http://www.narran.cz/cistici-lasery/ 

6. LABORATOŘ HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE [online]. [cit. 2017-04-13]. Dostupné z: 

http://inorgchem.muni.cz/research/mass.html 

7. BENKO, B a kol. Laserové technológie. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej technickej 

univerzity, 2000. Edícia monografií. ISBN 8022714259. 

8. KUBÁTOVÁ, Jitka a Ivo LUKEŠ. Laserové technologie opracování kovových materiálů. 

Dobrá u Frýdku-Místku: Výzkumný ústav hutnictví železa, 1988. Hutnické aktuality 

(Výzkumný ústav hutnictví železa). ISSN 0322-8525. 

9. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE O HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRII. Věda: průvodce 

onformacemi o vědě a výzkumu [online]. 2006 [cit. 2017-04-13]. Dostupné z: 

http://www.veda.cz/article.do?articleId=13256 

10. DILLINGER, Josef. Moderní strojírenství pro školu i praxi. Praha: Europa-Sobotáles, 2007. 

ISBN 9788086706191. 

11. O SPOLEČNOSTI V LANŠKROUNĚ. Schott: glass made of ideas [online]. c2017 [cit. 2017-

05-16]. Dostupné z: http://www.schott.com/czechia/czech/company/lanskroune.html 

12. RUŽA, Viliam. Pájení. Praha: SNTL/ALFA, 1978. 

13. KUBÁLEK, Jaroslav. Pájení kovů. Konstrukce: odborný časopis pro stavebnictví a strojírenství 

[online]. 2012 [cit. 2017-05-16]. ISSN 1803-8433. Dostupné z: 

http://www.konstrukce.cz/clanek/pajeni-kovu/ 

14. MACH, Martin. Pájení v ochranné atmosféře [online]. Zlín, 2011 [cit. 2017-05-11]. Dostupné 

z: https://digilib.k.utb.cz/bitstream/handle/10563/15870/mach_2011_bp.pdf?sequence=1. 

Bakalářská práce. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, fakulta technologická. Vedoucí práce Jana 

Knedlová. 

15. POVRCHOVÁ ÚPRAVA: elektronický odborný časopis [online]. Hradec Králové: IMPEA, 2003 

[cit. 2017-04-10]. Dostupné z: http://www.povrchovauprava.cz/free-pdf-magazine/ 



 

 

16. KREJČÍK, Vladimír. Povrchová úprava kovů I. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 

1987. 

17. SEDLÁČEK, Vladimír. Povrchy a povlaky kovů. Praha: České vysoké učení technické, 1992. 

ISBN 80-01-00799-5. 

18. PRINCIPLE OF WET BLAST. MACOHO [online]. c2011-2017 [cit. 2017-05-11]. Dostupné z: 

http://www.macoho.co.jp/en/wetblast/principle.html 

19. PRODUKTY: UZ čističky. ULTRAZVUK, s.r.o. [online]. Hradec Králové: ULTRAZVUK, 

c2015 [cit. 2017-03-22]. Dostupné z: http://www.ultrazvuk-sro.cz/ 

20. RECOGNOIL. TechTest, s.r.o. [online]. TechTest, c2015 [cit. 2017-05-11]. Dostupné z: 

http://www.techtest.eu/recognoilinfoCZ.html 

21. SCHOTT: glass made of ideas. [online]. c2017 [cit. 2017-05-13]. Dostupné z: 

http://www.schott.com/czechia/czech/index.html 

22. PODJUKLOVÁ, Jitka. Speciální technologie povrchových úprav I. Dot. Ostrava: Vysoká škola 

báňská - Technická univerzita Ostrava, 1997. ISBN 8070782358. 

23. TURŇA, Milan. Špeciálne metódy zvárania. Bratislava: Alfa, 1989. Edícia strojárskej literatúry 

(Alfa). ISBN 80-05-00097-9. 

24. MOHYLA, Miroslav. Technologie povrchových úprav kovů. 3. vyd. Ostrava: VŠB - Technická 

univerzita, 2006. ISBN 8024812177. 

25. THE BASICS OF WHEEL BLASTING: The fundamentals of wheel blasting for part cleaning 

and paint prep. Thefabricator.com [online]. 2013 [cit. 2017-05-11]. Dostupné z: 

http://www.thefabricator.com/article/finishing/the-basics-of-wheel-blasting 

26. TUMBLING MILLS. Size Reduction and Grinding [online]. c2010 [cit. 2017-04-13]. Dostupné 

z: http://www.cementkilns.co.uk/grinding.html#tumble 

27. VACUUM BLAST EQUIPMENT. UNI-ROYAL PACK: EXPERT ON SURFACE CLEANING 

AND COATING [online]. [cit. 2017-05-11]. Dostupné z: http://www.uniroyalpack.com/product-

lists/blasting-equipment/vacuum-blast-equipment/ 

 



 

 

SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

Označení Legenda Jednotka 

Ag Stříbro [-] 

Al Hliník [-] 

Al2O3 Oxid hlinitý [-] 

AgPdCu Slitina stříbra, palladia a mědi [-] 

AuNi18 Slitina zlata a niklu [-] 

B Konstanta podle velikosti omílacích součástí [-] 

Bi Bismut [-] 

Cd Kadmium [-] 

Co Kobalt [-] 

Cr Chrom [-] 

Cu Měď [-] 

ČSN Česká státní norma [-] 

D  Průměr [m] 

Fe Železo [-] 

FeO  Oxid železnatý [-] 

Fe2O3  Oxid železitý [-] 

Fe3O4  Oxid železnato-železitý [-] 

H2 Plynný vodík [-] 

HCl  Kyselina chlorovodíková [-] 

HNO3 Kyselina dusičná [-] 

H2O Voda [-] 

H2SO4 Kyselina sírová [-] 

In Indium [-] 

l Délka vodiče  [m] 

Mn Mangan [-] 

n  Otáčky  [min
-1

] 

N2 Plynný dusík [-] 
nob Otáčky omílacího bubnu [min

-1
] 

Ni Nikl [-] 

Pb Olovo [-] 

Pd Palladium [-] 

q Průřez spoje  [m
2
] 

R Celkový odpor elektrického obvodu [Ω] 

Sb Antimon [-] 

Sn Cín [-] 

Ti Titan [-] 

v Obvodová rychlost [m/s] 

W Wolfram [-] 

Zn Zinek [-] 

   

   

   

   
 

ρ Měrný odpor vodiče [μΩm] 
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