Pájení hliníku podomácku?
Snadno, rychle a levně… a hlavně podomácku!
Fakt, že se vyplatí se být členem různých mezinárodních diskusních skupin na sociálních sítích, se mi
potvrdil. Díky tomu jsem narazil na postup, jak postupovat podomácku při pájení hliníku.
Důvodů mám více, než dost. Většinou se jedná o elektrické stínění různých obvodů a zpravidla to řeším
recyklací plechovek mého oblíbeného piva.
Tento kov je známý tím, že během několika sekund reaguje s kyslíkem z ovzduší a vytvoří velice tvrdou
vrstvičku Al2O3. Tato vrstva brání samotnému pájení. A aby to nebylo snadné, že hliník je výborný vodič
tepla a proto okamžitě ochladí pájku, jakmile se dotkne povrchu.
Řešení je několik:
 zamezit přístupu kyslíku k povrchu (použít vazelínu nebo olej jako krycí vrstvu a přímo v této
ochranné vrstvě naškrábnout povrch hliníku bez přístupu vzduch)
 použít leptací lázeň (většinou kyselina fluorovodíková), která tuto vrstvu naruší
 použít speciální pájku (Al-Si, Al-Si-Cu nebo Al-Si-Mg).
 (někdy se to řešilo použitím acylpyrínu, ale tento postup je toxický a nebudu se mu věnovat)
Byl jsem překvapený, jak snadno si doma dokážeme vyrobit jakousi leptací – galvanizační lázeň.
Výsledkem je totiž galvanizace hliníku mědí, bez použití elektřiny (je to čistě chemická reakce za
studena, tj. „pokovení“).
Kdybych tento postup věděl dříve, tak si ušetřím spoustu času a nervů při různých (neúspěšných)
pokusech při pájení.
Stačí využít prostředky, které máme všichni doma. Jedná se o tyto 3 položky:
 NaCl - chlorid sodný, alias kuchyňská sůl
 FeCl3 - chlorid železitý (používám na leptání DPS).
Látka je klasifikována jako nebezpečná. Zdraví škodlivý při požití. Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí.


CuSO4 - síran měďnatý známý jako modrá skalice (běžně dostupný v prodejnách barvy–laky
nebo v potřebách pro zahrádkáře).
Látka je klasifikována jako nebezpečná. Zdraví škodlivý při požití. Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Vysoce
toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Vysoce toxický pro vodní organismy. Zabraňte uvolnění do
životního prostředí.



Vatové tyčinky, nebo namotaná vata na špejlích nebo štětec (dle velikosti ošetřované plochy)

Postup je jednoduchý, ale dbejte na bezpečnost (pracuje se žíravinou) a čistotu při práci (abychom
během práce neznečistili okolí, nábytek, atd.) ideálně venku.
 Nachystáme si lázeň.
Jedná se o koncentrovaný roztok modré skalice. Objem je závislý od rozměru povrchu, který
chceme upravit.
Ideální je přisypávat krystalky skalice do teplé vody tak dlouho, než se krystalky ještě rozpouští.
Do tohoto roztoku přidáme 1 (JEDINOU) kapku chloridu železitého. A máme vše hotovo!
 Očistíme povrch plechu – seškrábneme vrstvu barvy, až se objeví povrch hliníku.
 Na tuto plochu nasype několik krystalků soli a následně přidáme roztok skalice. Reakce je
okamžitá, roztok začne bublat a změní barvu na tmavě zelenou až hnědou.
Plochu utřeme vatou do sucha.
 Opět použijeme roztok samotné skalice, tj. bez soli! Reakce bud podobná, postup identický.
Opět utřeme do sucha.
 Opakujeme to tak dlouho (5-6 krát), než se začne zřetelně objevovat souvislá vrstva mědi.

Fotodokumentace jednotlivých kroků:

Potřebné ingredience a pomůcky

Očištěný povrch, nasypané krystalky soli a připravená vata s roztokem modré skalice

První leptání – reakce

Výsledek po prvním leptání

Druhé leptání – jenom roztok modré skalice, bez soli

Výsledek 4ho leptání

Výsledek – kapka cínu na opraveném povrchu

Připájený drát

Výsledek
Na tuto vrstvu již můžeme aplikovat cín běžným způsobem, ideálně s použitím kalafuny. Při pájení stále
platí, že kov rychle ochlazuje pájku, a proces je o to obtížnější. Osvědčilo se předehřát plech na vyšší
teplotu a pájet jenom minimálně krátkou dobu. Takto pájený spoj je kvalitní, ale pamatujme, že se
jedná o tenkou vrstvičku mědi na povrchu hliníku, a proto buďme opatrní při mechanickém namáhání
spoje. Při mechanickém testování jsem zjistil, že vyvinutím větší síly jsem schopný nehtem spoj
odloupnout.

