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Opis
Vynález sa týka taviva na tvrdé spájkovanie hliníka, spôsobu tvrdého spájkovania a tvrdo
spájaných hliníkových súčastí s vylepšenou protikorozívnosťou a využitia určitých zlúčenín
lítia na vylepšenie odolnosti voči korózii tvrdo spájaných hliníkových súčastí.
V technike je dobre známe, že sa tvrdé spájkovanie hliníkových súčastí môže uskutočňovať
za využitia tavív založených na fluorohlinitanoch alkalických kovov. Taviva tohto typu sa
všeobecne považujú za nekorozívne. Pozri napríklad US patent 3 971 501, ktorý uplatňuje
tavivo založené na KAlF4 a K3AlF6, alebo US patent 4 689 092, ktorý uplatňuje tavivo
založené na fluorohlinitane draselnom a fluorohlinitane céznom. US patent 6 949 300 opisuje
kinetické striekanie prípravku na tvrdé spájkovanie, ktorý obsahuje ochranu pred koróziou,
plnidlo na tvrdé spájkovanie a/alebo nekorozívne tavivo, na kovové podklady.
Pokiaľ sú po predĺžené obdobia v styku s vodou alebo vodnými kvapalinami, vykazujú
hliníkové súčasti tvrdo spájané tavivami založenými na fluorohlinitane draselnom známky
korózie. Toto je opísané Bo Yangom a kol. v Journal of ASTM International, zväz. 3, 10.
vydanie (2006). Korózia sa môže rozpoznať objavením zákalu vo vode alebo kvapaline a zdá
sa, že napríklad vyvoláva tvorbu hydroxidu hlinitého.
Zdá sa, že korózia je spôsobená fluoridovými iónmi, ktoré sa vyplavujú zo zvyškov po
tvrdom spájkovaní, pokiaľ sú tvrdo spájané súčasti po predĺžené obdobie v styku s vodou,
napr. aspoň jeden deň alebo dlhšie. Predmetom predloženého vynálezu je poskytnúť tavivo,
ktoré poskytuje tvrdo spájané hliníkové súčasti s vylepšenými protikoróznymi vlastnosťami,
najmä po styku s vodou. Ďalším predmetom je poskytnúť spôsob tvrdého spájkovania, kde sa
nanáša nové tavivo. Ešte ďalším predmetom je poskytnúť tvrdo spájané súčasti s vylepšenou
ochranou proti korózii, najmä pokiaľ prídu do styku s vodou.
Zistilo sa, že prídavok lítnych solí, výhodne LiF a najmä fluorohlinitanov s katiónmi, ktoré
zahŕňajú Li katióny alebo sa skladajú z Li katiónov, k tavivám na tvrdé spájkovanie hliníka
zvyšuje, a teda vylepšuje koróznu odolnosť tvrdo spájaných hliníkových súčastí proti
korozívnosti vody, najmä stojatej vody. Taký styk so stojatou vodou napríklad nastáva, keď
sa tvrdo spájané súčasti skladujú pod otvoreným nebom.
Podľa toho sa jedno stanovisko podľa vynálezu týka použitia lítnych solí, výhodne LiF a
najmä fluorohlinitanov obsahujúcich Li katióny, na zvýšenie koróznej odolnosti hliníka proti
korózii spôsobenej stykom s vodou, najmä stojatou vodou a vodnými kompozíciami, napr.
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chladiacou vodou, najmä pre motory vozidiel. Inými slovami sa poskytne spôsob na zvýšenie
koróznej odolnosti tvrdo spájaných súčastí vyrobených z hliníka - tento pojem v predloženom
vynáleze zahŕňa hliníkové zliatiny – proti korózii spôsobenej stykom s vodou alebo vodnými
kompozíciami, kde sa nanesie modifikované tavivo na tvrdé spájkovanie hliníka, ktoré
obsahuje Li katióny. Li katióny môžu byť obsiahnuté v tavive homogénne; také tavivo sa
môže výhodne pripraviť spôsobom koprecipitácie. Toto bude vysvetlené neskôr. Alternatívne
môžu byť Li katióny obsiahnuté v prídavnej látke. V tejto alternatíve sú Li katióny obsiahnuté
v prídavnej látke. Výhodnými prídavnými látkami sú LiF alebo fluorohlinitany, ktorých
katióny obsahujú Li katióny alebo sa skladajú z Li katiónov (najmä vhodné sú napríklad
K2LiAlF6 a Li3AlF6). V nasledujúcom sa bude toto tavivo, ktoré obsahuje Li katióny, často
označovať „modifikované tavivo“, zatiaľ čo tavivo, ktoré neobsahuje Li katióny, bude
označené „základné tavivo“. Styk s vodou alebo vodnými kompozíciami výhodne trvá po
predĺžené časové obdobie. Toto napríklad nastane, keď sa tvrdo spájané súčasti privedú do
styku so stojatou vodou alebo chladiacimi kvapalinami.
Modifikované tavivo môže v zásade obsahovať akékoľvek základné tavivo vhodné na tvrdé
spájkovanie hliníka. Napríklad sa môže použiť základné tavivo z fluorozinočnatanu
alkalického kovu, najmä základné tavivo z fluorozinočnatanu draselného. Také základné
tavivá sú opísané napríklad v US patentoch 432221 a 6743409. Základné tavivá založené na
fluorohlinitane draselnom sú tiež veľmi vhodné. Také základné tavivá sú napríklad opísané
v US patente 3951328, US patente 4579605 a US patente 6221129. Tiež sú veľmi vhodné
základné tavivá obsahujúce fluorohlinitan draselný a cézne katióny, napr. v podobe fluorohlinitanu draselného a fluorohlinitanu cézneho, ako sú opísané v US patente 4670067 a US
4689062. Tieto základné tavivá obsahujúce cézium sú najmä vhodné na tvrdé spájkovanie
zliatin hliníka a horčíka. Môžu sa tiež použiť tavivá obsahujúce fluorohlinitan draselný a Si a
prípadne fluorohlinitan cézny. Môžu sa tiež použiť prekurzory základných tavív, najmä
hexafluorokremičitan draselný. Základné tavivo výhodne obsahuje alebo sa skladá z aspoň
jednej zlúčeniny vybranej zo skupiny tvorenej KAlF4, K2AlF5, CsAlF4, Cs2 AlF5, Cs3 AlF6,
KZnP3, K2SiF6 a ich hydrátov.
Tavivo obsahujúce fluorid lítny je známe z EP-A-0 091231. Tvrdí sa, že by obsah LiF nemal
poklesnúť pod 2 % hmotnosti a nepresiahnuť 7 % hmotnosti. Môže sa predpokladať, že obsah
Li+ je v onom tavive prítomný skôr v podobe fluorohlinitanových komplexov ako vo voľnej
forme. Zmieňuje sa, že tieto tavivá sú veľmi vhodné na tvrdé spájkovanie zliatin Al-Mg. V
GB-A 2 224 751 sa opisuje spôsob úpravy hliníkového obrobku. Je poskytnutá úprava
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obrobku oxidom uhličitým napr. v priebehu tvrdého spájkovania. Obrobok teda sčernie.
Tvorba čierneho povlaku sa zlepší, keď je v tavive prítomný LiF. V týchto dokumentoch nie
je žiadny náznak, že sa odolnosť tvrdo spájaných hliníkových súčastí môže v priebehu styku
so stojatou vodou zlepšiť tvrdým spájkovaním s tavivami obsahujúcimi soli, ktoré obsahujú
Li katióny a fluoridové ióny.
Všeobecne by mal obsah Li+ (tento pojem označuje Li katión) v modifikovanom tavive byť
aspoň tak vysoký, že sa dosiahne požadovaný stupeň ochrany proti korózii. Všeobecne je
obsah Li+, kde sa celková hmotnosť sušiny modifikovaného taviva nastaví ako 100 %
hmotnosti, rovný alebo vyšší ako 0,1 % hmotnosti.
Táto vlastnosť bude teraz detailnejšie vysvetlená pre prídavok Li3 AlF6.
Obsah 0,1 % hmotnosti Li+ zodpovedá obsahu okolo 1 % hmotnosti (presne: 0,77 % hmotnosti) Li3AlF6 v modifikovanom tavive, napr. tavive z fluorohlinitanu draselného, napr. v
Nocolok®, tavive sa skladajúcim v podstate z KAlF4 a K2 AlF5; obsahuje okolo 20 % hmotnosti K2 AlF5 a 80 % hmotnosti KAlF4. Obsah Li+ je v modifikovanom tavive výhodne rovný
alebo vyšší ako 0,13 % hmotnosti.
Obsah Li+ môže byť veľmi vysoký. Všeobecne je obsah Li+ v modifikovanom tavive rovný
alebo nižší ako 4,6 % hmotnosti. Toto zodpovedá obsahu okolo 36 % hmotnosti Li3 AlF6 v
modifikovanom tavive. Zvyšok 64 % hmotnosti sa skladá zo základného taviva. Obsah Li+ je
výhodne rovný alebo nižší ako 1,3 % hmotnosti. Toto zodpovedá obsahu okolo 10 % hmotnosti Li3 AlF6 v tavive. Výhodnejšie je obsah Li+ nižší ako 1,3 % hmotnosti. Najvýhodnejšie je
obsah Li+ v modifikovanom tavive rovný alebo nižší ako 1,16 % hmotnosti. Toto zodpovedá
obsahu okolo 9 % hmotnosti Li3AlF6. Rozsah 1 až 6 % hmotnosti Li3AlF6 je veľmi vhodný
pre mnoho tavív. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené zmesi modifikovaných tavív na ľahkú
koreláciu obsahu Li3 AlF6 a Li+ v modifikovanom tavive. V tabuľke 1 sa ako základné tavivo
vybral Nocolok® zložený v podstate z KAlF4 a K2 AlF5 ; výpočet – znamenajúci obsah zložiek
v % hmotnosti – by bol rovnaký pre akékoľvek iné základné tavivo, napr. pre fluorozinočnatan draselný, fluorocíničitan draselný alebo zmesi fluorohlinitanov draselného a
cézneho.
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Zatiaľ čo sa nezamýšľa, aby nasledujúca teória bola záväzná, predpokladá sa, že Li3 AlF6 je
ideálne vhodný, pretože sa javí, že reaguje s hexafluorohlinitanom tvoreným podľa nasledujúcich rovníc:
2 K2AlF5 → KAlF4 + K3AlF6
Li3 AlF6 + 2 K3AlF6 → 3 K2LiAF6
Teda sa javí, že optimálne je, pokiaľ je obsah Li3 AlF6 približne ekvimolárny alebo ľahko
vyšší, napr. až o 20 % vyšší, ako množstvo hexafluorohlinitanu, ktoré sa očakáva po tvrdom
spájkovaní. Ale ako je opísané skôr, s rozdielnym obsahom Li3 AlF6 sa tiež dosiahnu dobré
výsledky.
V technike je známe, že fluoridy alkalických kovov sa často vyskytujú v stechiometricky
rôznych formách. Napríklad „fluorohlinitan draselný“ sa vyskytuje v podobe KAlF4, K2 Al5 a
K3AlF6. Podobne sa „fluorohlinitan cézny“ vyskytuje v podobe CsAlF4, Cs2 AlF5 a Cs3AlF6.
„Fluorozinočnatan draselný“ sa vyskytuje ako KZnF3, K2ZnF4 a K3ZnF5. Dokonca existujú
zmesové zlúčeniny, napríklad CsAlF4 · Cs2AlF5, ktorá zodpovedá vzorcu Cs3 Al2 F9. Je tiež
známe, že mnoho z týchto zlúčenín tvoria hydráty, napríklad K2AlF5 H2O. Všetky tieto
zlúčeniny a akékoľvek ich zmesi sú využiteľné ako základné tavivo. Z hľadiska K3 AlF6 sa
musí prehlásiť, že obsah tejto zlúčeniny v základnom tavive je výhodne rovný alebo nižší ako
5 % hmotnosti, výhodnejšie rovný alebo nižší ako 2 % hmotnosti a ešte výhodnejšie aj menej
ako 1 % hmotnosti vrátane dokonca v podstate 0 %.
Výhodne je základné tavivo založené na fluorohlinitane draselnom. Tavivo založené na
fluorohlinitane draselnom veľmi výhodne obsahuje alebo sa skladá z KAlF4 a K2 Al5 a/alebo
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K2AlF5 · H2O. Obsah K3AlF6 je výhodne menej ako 5 % hmotnosti a dokonca menej, ako je
opísané skôr.
Prídavok Li solí, najmä Li3 AlF6, k tavivu na tvrdé spájkovanie je veľmi účinný na poskytnutie
hliníkových súčastí s vylepšenými protikoróznymi vlastnosťami. Vo výhodnom uskutočnení
sa nanesie základné tavivo z fluorohlinitanu draselného zložené v podstate z KAlF4 a K2 AlF5
a obsah K2AlF5, K2AlF5 · H2O alebo akýchkoľvek ich zmesí je v základnom tavive rovný
alebo vyšší ako 10 % hmotnosti. Výhodne je v jednom uskutočnení obsah K2 AlF5, K2AlF5 ·
H2O alebo akýchkoľvek ich zmesí rovný alebo vyšší ako 20 % hmotnosti. Výhodnejšie je
rovný alebo vyšší ako 25 % hmotnosti. Výhodne je rovný alebo nižší ako 40 % hmotnosti.
Tiež v tomto uskutočnení je obsah K3AlF6 v základnom tavive výhodne rovný alebo nižší ako
5 % hmotnosti, výhodnejšie rovný alebo nižší ako 2 % hmotnosti a ešte výhodnejšie dokonca
menej ako 1 % hmotnosti vrátane dokonca v podstate 0%.
V tomto uskutočnení obsahuje modifikované tavivo výhodne 1 až 36 % hmotnosti Li3AlF6 a
výhodnejšie 5 až 35 % hmotnosti Li3 AlF6 a najvýhodnejšie 5 až menej ako 10 % hmotnosti,
zvyšok do 100 % sa skladá zo základného taviva. Zistilo sa, že pre základné tavivá s relatívne
vysokým obsahom K2 AlF5, K2AlF5 H2O alebo ich zmesí, napr. základných tavív obsahujúcich
30 až 40 % hmotnosti K2AlF5, K2 AlF5 H2O alebo ich zmesí, poskytuje vysoký obsah Li3 AlF6
– napr. rozsahu 5 až menej ako 10 % hmotnosti – výhodné výsledky.
Výhodou základných tavív a teda modifikovaných tavív s porovnateľne vysokým množstvom
pentafluorohlinitanu je nižší bod topenia. Výhodou pridaného Li3AlF6 sú vylepšené
protikorózne vlastnosti tvrdo spájaných súčastí, aj keď je obsah pentafluorohlinitanu celkom
vysoký.
Niektoré typické zmesi sú uvedené v tabuľke 2:
Tabuľka 2: Kompozície obsahujúce KAlF4, K2 AlF5 a Li3 AlF6
Obsah [% zh]
KAlF4

51

45

60

53

66

57

K2AlF5

13

19

15

22

16

25

Li3 AlF6

36

36

25

25

18

18

Li+

4,6

4,6

3,2

3,2

2,32

2,32

KAlF4

51

53

54

54,5

63,5

55

K2AlF5

34

35

36

36

27

36
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Obsah [% zh]
Li3 AlF6
+

Li

15

12

10

9,5

9,5

9

1,93

1,56

1,29

1,24

1,24

1,17

Obsah [% zh]
KAlF4

68

60

72

63

73

64

K2AlF5

17

25

18

27

18

27

Li3 AlF6

15

15

10

10

9

9

1,93

1,93

1,29

1,29

1,17

1,17

KAlF4

74

64

74

65

75

66

K2AlF5

18

28

19

28

19

28

Li3 AlF6

8

8

7

7

6

6

1,03

1,03

0,9

0,9

0,77

0,77

KAlF4

76

67

77

77

77

78

K2AlF5

19

28

19

19,3

20

20

Li3 AlF6

5

5

4

3,7

3

2

0,6

0,6

0,51

0,48

0,39

0,26

+

Li

+

Li

+

Li

V zmesi obsahujúcej okolo 40 hmotn. % K2AlF5 v základnom tavive sa obsah Li3AlF6 rovný
alebo menší ako 10 hmotn. % javí ako optimálny.
Výroba tavív z fluorohlinitanu draselného s premenlivými obsahmi KAlF4 a K2AlF5 je opísaný v US patente 4 579 605. Hydroxid hlinitý, kyselina fluorovodíková a zlúčenina draslíka,
napr. KOH rozpustený vo vode, reagujú. Patent toto opisuje použitím východiskových látok
v konkrétnych molárnych pomeroch a koncentráciách a udržiavaním konkrétnych reakčných
teplôt, obsah KAlF4 a K2 AlF5 sa vo výslednej zmesi taviva môže vopred stanoviť.
Li katióny sa môžu zaviesť do modifikovaného taviva mnohými spôsoby. Základné tavivá sa
často pripravujú spôsobmi zahŕňajúcimi aspoň jeden krok zrážania. Fluorohlinitany draselné
sa môžu napríklad pripraviť reagovaním hydroxidu hlinitého s HF, aby sa vytvorila kyselina
fluorohlinitá. Táto kyselina potom reaguje s hydroxidom draselným, aby sa vyzrážal fluorohlinitan draselný. Li katióny sa môžu zabudovať použitím akejkoľvek vhodnej soli Li,
napríklad LiF, Li3AlF6 alebo K2LiAlF6 alebo ich prekurzorov, napríklad LiOH alebo Li2CO3
(alebo dokonca Li kovu) dodatočne k hydroxidu draselnému v kroku zrážania alebo pridaním
vhodnej soli, napr. LiF alebo Li3 AlF6 alebo K2LiAlF6 pred, po alebo v priebehu prvého kroku
alebo kroku zrážania. K2LiAlF6 sa môže získať tavením zmesí KF, LiF a AlF3. Zatiaľ čo je
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výhodné pridať LiF alebo základnú anorganickú Li soľ, napr. LiOH alebo Li2CO3, za vhodné
sa považuje mnoho ďalších organických a anorganických Li solí, napríklad šťavelan Li.
Pokiaľ je odborník na pochybách, môžu sa uskutočniť jednoduché testy, aby sa zistilo, či
modifikované tavivo spĺňa očakávania.
Ako alternatíva k vlhkému spôsobu vysvetlenému skôr sa modifikované tavivo môže pripraviť mechanickým miešaním základného taviva a zlúčeniny Li v požadovaných pomeroch.
Všeobecne sa tiež tu organické a anorganické zlúčeniny Li javia vhodné. Výhodne sa ako
zdroj Li katiónov použijú zlúčeniny Li obsahujúce fluór, pokiaľ je to žiaduce v podobe zmesí
dvoch alebo viacerých takých zlúčenín. Je možné použiť zlúčeniny, ktoré obsahujú iba Li
katióny. Napríklad sa môžu použiť zlúčeniny alebo zmesi zlúčenín, ktoré obsahujú Li katióny
a ďalšie katióny alkalických kovov, výhodne K a/alebo Cs katióny. Ako zdroj Li katiónov sa
môže teda použiť K2 LiAlF6. Často sa ako zdroj Li katiónov použije fluorohlinitan lítný.
Pojem fluorohlinitan lítny zahŕňa LiAlF4, Li2 AlF5 a Li3 AlF6. Detaily týkajúce sa týchto
zlúčenín sú uvedené ďalej. Ako zdroj Li katiónov je najvýhodnejšie použiť LiF alebo Li3AlF6,
najmä Li3 AlF6.
Modifikované tavivo je použiteľné najmä rovnakým spôsobom ako základné tavivo. Môže sa
naniesť ako také, napr. elektrostaticky alebo plazmovým striekaním ako suché tavivo. Môže
sa tiež naniesť spôsobom vlhkého taviva. Detaily sú uvedené ďalej, kedy stanovisko
predloženého vynálezu týkajúce sa spôsobu tvrdého spájkovania je detailne vysvetlené ďalej.
Ako je uvedené skôr, Li+ modifikované tavivo zlepšuje protikorózne vlastnosti ním tvrdo
spájaných súčastí. Je v známe technike, že najmä fluorohlinitanové tavivá sú voči hliníku
alebo zliatinám hliníka v základe nekorozívne. Avšak za určitých okolností – dlhý styk
s vodou, najmä stojatou vodou, alebo vodnými kvapalinami ako chladiacou kvapalinou
(chladiaca voda) – sa zdá, že dochádza ku korózii. Toto môže byť rozpoznané ako biela
zrazenina (predpokladá sa, že je to hydroxid hlinitý), ktorá sa môže nachádzať vo vode alebo
vodnej kvapaline.
Teda sa výhodne použije Li+ modifikované tavivo na zlepšenie odolnosti hliníkových súčastí,
ktoré sa po tvrdom spájaní podrobia ďalšiemu kroku, kedy sú v styku s vodou alebo vodnými
kompozíciami, najmä stojatou vodou, po predĺžené časové obdobie. Toto má často za
výsledok vyplavovanie fluoridov. Pojem „predĺžené časové obdobie“ označuje obdobie styku,
ktoré trvá aspoň jeden deň, výhodne aspoň 2 dni. Pojem „predĺžené časové obdobie“ nemá
žiadnu konkrétnu hornú hranicu. Môže trvať jeden týždeň alebo dlhšie. V prípade chladiacej
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kvapaliny obsahujúcej vodu môže napríklad styk medzi kvapalinou a hliníkom trvať roky,
napr. rovnako alebo menej ako 1 rok, rovnako alebo menej ako 2 roky a dokonca rovnako
alebo menej ako 5 rokov.
V predloženom vynáleze sa používa pojem „spôsobené fluoridovými iónmi“. Dôvodom je, že
sa najväčší vplyv na koróziu prisudzuje fluoridovému iónu. Považuje sa za možné, že
korozívne vlastnosti môžu mať ďalšie častice pochádzajúce z rozpustenia zvyšku taviva.
Pojem „spôsobené fluoridovými iónmi“ teda nevylučuje možnosť, že je korózia spôsobená
inými časticami prítomnými vo vode alebo vodnom roztoku alebo inými chemickými
mechanizmami.
Pojem „voda“ zahŕňa vodu z prírodných zdrojov, napr. dažďovú vodu, vodu tvorenú ako rosa
a vodu tvorenú po topení snehu. Zahŕňa umelé zdroje vody, napr. kohútikovú vodu. Pojmom
„voda“ sa tiež myslí, že zahŕňa vodné kompozície. Pojem „vodné kompozície“ vo svojom
širšom zmysle zahŕňa akúkoľvek kompozíciu, ktorá obsahuje vodu a aspoň jednu ďalšiu
zložku, napr. anorganickú alebo organickú soľ a často kvapalné zložky, napríklad organickú
kvapalinu, napr. monobázický alebo dibázický alkohol a prichádza do styku s tvrdo spájanými
hliníkovými súčasťami. Zahŕňa napríklad chladiacu kvapalinu, ktorá, okrem vody, obvykle
okrem toho obsahuje nemrznúce zlúčeniny, najmä glykol a prídavné látky, napríklad
protikorózne alebo farbivá, ako tie používané vo vodných chladičoch na stacionárne chladiace
vybavenie alebo stacionárne výmenníky tepla alebo v chladiacej vode pre vozidlá.
V jednom výhodnom uskutočnení tohto stanoviska vynálezu sa hliníkové súčasti, ktoré sa
stanú odolnejšími voči korózii nanesením Li+ modifikovaného taviva, následne po tvrdom
spájkovaní upravujú tepelnou úpravou kyslíkom alebo kyslíkom obsiahnutým vo vzduchu
alebo inertných plynoch, napr. v zmesiach obsahujúcich kyslík a argón a/alebo dusík.
Pozorovalo sa, že sa fluorid vyplavoval zo zvyškov taviva po predĺžených časových
obdobiach styku hliníkových súčastí s vodou a má menší korozívny dopad na tvrdo spájané
súčasti v porovnaní s tvrdo spájanými súčasťami bez tepelnej úpravy vo vzduchu alebo
uvedených plynoch obsahujúcich kyslík.
V tomto uskutočnení sa tvrdo spájané súčasti podrobia tepelnej úprave v atmosfére
obsahujúcej kyslík. Teplota v priebehu tepelnej úpravy je výhodne rovná alebo vyššia ako
400 °C. Výhodne je rovná alebo nižšia ako 530 °C. Pokiaľ je to žiaduce, môže byť teplota
vyššia. Výhodnou atmosférou obsahujúcou kyslík je vzduch.
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Trvanie tepelnej úpravy je výhodne rovné alebo dlhšie ako 10 sekúnd, najmä výhodne rovné
alebo dlhšie ako 30 sekúnd. Je výhodne rovné alebo kratšie ako 1 hodinu, najmä rovné alebo
kratšie ako 15 minút.
Oxidačná tepelná úprava na vylepšenie odolnosti voči korózii je už známa z EP-A-0 034706.
Avšak nie je z opisu uvedenej EP prihlášky jasné, vo vzťahu k akému druhu korózie alebo
korózie spôsobenej akým korozívnym činidlom by sa mali upravené hliníkové súčasti chrániť.
Odkaz na príklady naznačuje, že chránenie sa zamýšľa proti korózii spôsobenej slanou vodou.
Uvedená EP prihláška nerieši problémy spôsobené fluoridovými iónmi vyplavovanými z
taviva po styku s vodou po predĺžené časové obdobie, napríklad jeden deň alebo dlhšie.
Vo výhodnom uskutočnení pojmy „voda“ a „vodná kompozícia“ nezahŕňajú v rámci
predloženého vynálezu slanú vodu, najmä slanú vodu podľa testu AST-GM43 SWAT.
Podľa ďalšieho stanoviska vynález poskytuje modifikované tavivo na tvrdé spájkovanie
hliníka. Tavivo podľa predloženého vynálezu obsahuje základné tavivo vhodné na tvrdé
spájkovanie hliníka a Li katióny s podmienkou, že, pokiaľ je základným tavivom tavivo z
fluorohlinitanu draselného, je obsah K2AlF6 rovný alebo nižší ako 5 % hmotnosti, výhodne
rovný alebo nižší ako 2 % hmotnosti, najmä výhodne rovný alebo nižší ako 1 % hmotnosti
vrátane 0 % hmotnosti. Tento obsah sa vypočíta pre modifikované tavivo na základe hmotnosti sušiny. Zlúčeniny obsahujúce chemicky viazanú vodu (kryštálovú vodu) sa považujú za
suché. Akékoľvek prídavné látky, ktoré môžu byť prítomné, nie sú v tomto výpočte zahrnuté.
Vo výhodnom uskutočnení je obsah K3AlF6 v akomkoľvek modifikovanom tavive rovný
alebo nižší ako 5 % hmotnosti, výhodne rovný alebo nižší ako 2 % hmotnosti, najmä výhodne
rovný alebo nižší ako 1 % hmotnosti vrátane 0 % hmotnosti.
Základné tavivo sa výhodne vyberie zo skupiny skladajúcej sa z KAlF4, K2 AlF5, CsAlF4,
Cs2AlF5, Cs3 AlF6, KZnF3, K2SiF6, ich hydrátov a akejkoľvek zmesi dvoch, troch alebo
viacerých z nich. Zvlášť výhodne sa základné tavivo vyberie zo skupiny skladajúcej sa z
KAlF4, K2 AlF5, CsAlF4, Cs2AlF5, Cs3AlF6, KZnF3, ich hydrátov a akejkoľvek zmesi dvoch,
troch alebo viacerých z nich.
Pojem „hliník“ zahŕňa všade v celom opise hliníkové zliatiny, najmä zliatiny hliník-horčík.
V princípe môže modifikované tavivo podľa predloženého vynálezu obsahovať akékoľvek
základné tavivo vhodné na tvrdé spájkovanie hliníka. Také základné tavivá na tvrdé
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spájkovanie a ich výhodné uskutočnenie boli už opísané skôr. Napríklad sa môže použiť
základné tavivo z fluorozinočnatanu alkalického kovu. Také základné tavivá sú opísané
napríklad v US patentoch 432221 a 6743409. Základné tavivá založené na fluorohlinitane
draselnom sú tiež veľmi vhodné. Také základné tavivá sú napríklad opísané v US patente
3951328, US patente 4579605 a US patente 6221129. Základné tavivá obsahujúce
fluorohlinitan draselný a cézne katióny, napr. vo forme fluorohlinitanu cézneho, ako je
opísané v US patente 4670067 a US 4689062, sú tiež veľmi vhodné. Tieto základné tavivá
obsahujúce cézium sú najmä vhodné na tvrdé spájkovanie zliatin hliník-horčík. Môžu sa tiež
použiť prekurzory základných tavív, najmä hexafluorokremičitan draselný.
Tavivá prípadne obsahujú prekurzory spájkového kovu, najmä Si. Veľkosť častíc Si je
výhodne rovná alebo menšia ako 30 μm.
Bolo už uvedené skôr, že sa obsah Li katiónov môže do modifikovaného taviva zaviesť
dvoma hlavnými cestami: vlhkým spôsobom a suchým spôsobom. Vo vlhkom spôsobe
koprecipitovali Li katióny a ďalšie katióny alkalických kovov, najmä K katióny a/alebo Cs
katióny. Také modifikované tavivá majú v modifikovanom tavive často skôr homogénne
rozloženie katiónov Li. Podľa suchého spôsobu sa suché častice základného taviva a suché
častice zlúčeniny alebo zlúčenín obsahujúcich Li katión mechanicky miešajú. Tento spôsob
má výhodu, že sa môže uskutočňovať veľmi ľahko. Výsledky tvrdého spájkovania a vlastnosti
odolnosti voči korózii tvrdo spájaných súčastí sú veľmi dobré s modifikovaným tavivom
získaným obidvoma spôsobmi.
Bolo už uvedené, že mnoho Li zlúčenín je vhodných ako zdroj Li katiónov na výrobu
modifikovaného taviva. Pokiaľ sa zamýšľa, aby sa vlhký spôsob uskutočňoval na výrobu
modifikovaného taviva, je výhodné použiť Li zlúčeniny, ktoré budú reagovať za podmienok
vlhkého spôsobu, aby vytvorili, aspoň ako medziprodukty, fluorid lítny, fluorohlinitan Li
alebo fluorohlinitany, ktoré obsahujú Li katióny a K a/alebo Cs katióny. Výhodné zlúčeniny
sú tieto, napríklad LiOH, Li2CO3 alebo šťavelan Li, ktoré reagujú s HF, aby vytvorili LiF ako
medziprodukt. Je výhodné použiť LiF priamo v zrážacej reakcii.
Pokiaľ sa modifikované tavivo vyrobí suchým spôsobom, je najmä výhodné použiť
fluorohlinitan, ktorý obsahuje Li katióny prípadne spoločne s ďalšími katiónmi alkalických
kovov. Do základného taviva sa môžu napríklad pridať LiAlF4, Li2 AlF5, Li3 AlF6 alebo
K2LiAlF6. Pokiaľ je to žiaduce, môžu sa rôzne prášky zmiešať alebo pomlieť alebo obidvoje,
aby sa získalo homogénnejšie modifikované tavivo alebo modifikované tavivo s menšou
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veľkosťou častíc. Tavivo získateľné miešaním taviva z fluorohlinitanu draselného alebo
taviva z fluorohlinitanu draselného obsahujúceho cézne katióny ako základné tavivo a Li3 AlF6
ako aditívum.
Výhodné základné tavivo obsahuje alebo sa v podstate skladá z fluorohlinitanu draselného
s podmienkou definovanou skôr.
Všeobecne je obsah Li+, keď sa celková suchá hmotnosť modifikovaného taviva nastaví ako
100 % hmotnosti, rovný alebo vyšší ako 0,05 % hmotnosti. Výhodne je rovný alebo vyšší ako
0,1 % hmotnosti. Toto zodpovedá obsahu okolo 1 % hmotnosti Li3 AlF6 v modifikovanom
tavive, napr. tavive z fluorohlinitanu draselného, napr. v Nocolok®, taviva skladajúceho sa
v podstate z KAlF4 a K2AlF5. Výhodne je obsah Li+ v modifikovanom tavive rovný alebo
vyšší ako 0,13 % hmotnosti.
Obsah môže byť veľmi vysoký. Obsah Li+ môže byť veľmi vysoký. Obsah Li+ môže byť
napríklad rovný alebo nižší ako 10 % hmotnosti. Následne môže byť obsah Li zlúčeniny
príslušne vysoký. Napríklad obsah Li3 AlF6 môže byť v modifikovanom tavive rovný alebo
nižší ako 80 % hmotnosti. Výhodne je rovný alebo nižší ako 36 % hmotnosti Li3 AlF6 v
modifikovanom tavive. Toto zodpovedá obsahu rovnému alebo nižšiemu ako 4,6 % hmotnosti
Li+. Zvyšok 64 % hmotnosti sa skladá zo základného taviva. Výhodne je obsah Li+ v
modifikovanom tavive rovný alebo nižší ako 1,16 % hmotnosti. Toto zodpovedá obsahu
okolo 10 % hmotnosti Li3 AlF6 v tavive. Pokiaľ sa majú použiť iné zlúčeniny ako Li3AlF6,
môže odborník jednoducho stanoviť potrebné množstvo, aby sa dosiahol obsah Li katiónov v
skôr uvedených rozsahoch.
Pojem „fluorohlinitan draselný“ v súvislosti s týmto stanoviskom a ďalšími stanoviskami
predloženého vynálezu zahŕňa tetrafluorohlinitan monodraselný (KAlF4) a jeho hydráty,
pentafluorohlinitan didraselný (K2AlF5) a jeho hydráty, hexafluorohlinitan tridraselný
(K3AlF6) a zmesi aspoň dvoch z uvedených zlúčenín. Pojem „fluorohlinitan draselný“
označuje často zmesi dvoch alebo viacerých uvedených zlúčenín.
Obsah K3AlF6 vo fluorohlinitane draselnom je všeobecne nízky. Výhodne je rovný alebo nižší
ako 5 % hmotnosti vztiahnuté na celkové množstvo fluorohlinitanu draselného nastavené na
100 % hmotnosti, výhodnejšie je rovný alebo nižší ako 1 % hmotnosti. Je žiaduce, aby bol
obsah K3AlF6 tak nízky, ako je to možné, výhodne 0 % hmotnosti vztiahnuté k celkovému
množstvu fluorohlinitanu draselného nastavenému na 100 % hmotnosti. Často sa fluoro-
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hlinitan draselný skladá v podstate zo zmesi KAlF4 a K2 AlF5 alebo ich hydrátov; „v podstate“
výhodne označuje, že žiadne alebo najviac 2 % hmotnosti sa skladajú z K3AlF6.
Podľa toho môže byť súčet KAlF4, jeho hydrátov, pokiaľ sú prítomné, a K2 AlF5 a jeho
hydrátov, pokiaľ sú prítomné, vo fluorohlinitane draselnom tak vysoký ako 100 % hmotnosti.
Často je súčet KAlF4 a K2AlF5 (a ich hydrátov, pokiaľ sú prítomné) rovný alebo nižší ako
100 % hmotnosti; často je rovný alebo vyšší ako 95 % hmotnosti, často dokonca rovný alebo
vyšší ako 98 % hmotnosti.
V jednom uskutočnení je obsiahnutý iba KAlF4 alebo jeho hydráty. V ďalšom uskutočnení je
obsiahnutý iba K2 AlF5 alebo jeho hydráty. Často je prítomný KAlF4 (pokiaľ je to žiaduce,
čiastočne alebo celkom vo forme hydrátov) a K2AlF5 (pokiaľ je to žiaduce, čiastočne alebo
celkom vo forme hydrátov). Pomer medzi KAlF4 (vrátane akéhokoľvek hydrátu, pokiaľ je
prítomný) a K2AlF5 (vrátane akéhokoľvek hydrátu, pokiaľ je prítomný) je veľmi premenlivý.
Môže byť 1:99 až 99:1. Často je v rozsahu 1:10 až 10:1. Bolo už uvedené skôr, že základné
tavivo obsahujúce 10 až 40 hmotn. % K2AlF5, K2 AlF5 · H2O akýchkoľvek ich zmesí, pričom
zvyšok do 100 hmotn. % tvorí veľmi výhodne v podstate KAlF4. Obsah K3AlF6 je, ako bolo
uvedené skôr, veľmi nízky, dokonca 0 % hmotnosti. Vhodné zmesi sú uvedené skôr v tabuľke
2. Tieto modifikované tavivá skladajúce sa zo základného taviva a Li3 AlF6, ktoré obsahujú
Li3 AlF6 v hornom rozsahu, najmä v rozsahu od 5 do 36 % hmotnosti, sú veľmi výhodné.
Pojem „fluorohlinitan lítny“ označuje tetrafluorohlinitan monolítny (LiAlF4), pentafluorohlinitan dilítny (Li2AlF5) a hexafluorohlinitan trilítny (K3 AlF6) a akékoľvek hydráty. Tieto
zlúčeniny sa môžu pripraviť obdobne ako zodpovedajúce draselné zlúčeniny z lítnych
zlúčenín a zodpovedajúcej kyseliny fluorohlinitej (HAlF4, H2AlF5 alebo H3AlF6). Zatiaľ čo sú
veľmi vhodné anorganické zásadité Li zlúčeniny, napríklad LiOH alebo Li2CO3, iné Li
zlúčeniny, napr. LiF, sa môžu použiť prípadne spoločne so zásaditými Li zlúčeninami
uvedenými skôr. Kyseliny fluorohlinité sa môžu vyrobiť z hydroxidu hlinitého a HF v
zodpovedajúcich stechiometrických množstvách. LiAlF4 sa tiež môže pripraviť hydrolýzou
LiAlH4 a následnou reakciou s HF. Li3 AlF6 je dostupný u Solvay Fluor GmbH, Hannover,
Nemecko. Pojem „fluorohlinitan lítny“ výhodne označuje Li3 AlF6.
Bolo už uvedené skôr, že obsah Li+ v modifikovanom tavive je výhodne rovný alebo vyšší
ako 0,13 % hmotnosti.
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Bolo tiež uvedené skôr, že obsah Li+ môže byť veľmi vysoký. Všeobecne je obsah Li+ v
modifikovanom tavive rovný alebo nižší ako 4,6 % hmotnosti. Výhodné rozsahy sú uvedené
skôr. Vynález bude teraz vysvetlený detailne z pohľadu výhodného uskutočnenia, v ktorom sa
použije Li3 AlF6 ako prídavná látka, výhodne v suchom spôsobe výroby taviva, to znamená,
mechanickým miešaním základného taviva a prídavnej látky.
Modifikované tavivá uvedené skôr sa môžu použiť ako suchý prášok ako také, napr. jeho
elektrostatickým nanesením. Je možné ho naniesť spoločne s prídavnými látkami, ako bude
teraz vysvetlené.
Sú dve hlavné kategórie prídavných látok: prídavné látky na tvrdé spájkovanie, ktoré zlepšujú
alebo modifikujú spoj medzi tvrdo spájanými súčasťami, napr. vylepšujú tvrdé spájkovanie
Al-Mg zliatin alebo všeobecne zlepšujú vlastnosti povrchu spoja a prídavnej látky na
nanášanie taviva, ktoré pozmeňujú alebo vylepšujú spôsob nanášania taviva na súčasti, ktoré
sa majú spojiť. V nasledujúcich výpočtoch nebola do výpočtu alebo do úvahy vzatá
akákoľvek prídavná látka, napr. spojivo, rozpúšťadlo, zahusťovadlo, tixotropné činidlo,
spájkový kov alebo prekurzor spájkového kovu alebo iné prídavné látky prípadne prítomné
v kompozíciách tavív, ako sú teraz opísané. Využiteľné prídavné látky budú teraz
v niektorých detailoch vysvetlené.
V nasledujúcich odsekoch sú vysvetlené prídavné látky na tvrdé spájkovanie vylepšujúce
alebo pozmeňujúce tvrdé spájkovanie, pričom výhodným príkladom základného taviva je
fluorohlinitan draselný.
V jednom uskutočnení obsahuje modifikované tavivo ďalej aspoň jedno činidlo na
kompatibilizáciu horčíka, vybrané zo skupiny skladajúcej sa z fluorohlinitanov céznych,
fluorozinočnatanov céznych a fluorozinočnatanov draselných. Také tavivo je tiež vhodné na
tvrdé spájkovanie hliníkových zliatin s obsahom rovným alebo vyšším ako 0,5 % hmotnosti
horčíka. Obsah kompatibilizačného činidla pre horčík je výhodne rovný alebo vyšší ako 0,5 %
hmotnosti taviva, to znamená, súčtu fluorohlinitanu draselného, fluorohlinitanu lítneho a
kompatibilizačného činidla pre horčík. Výhodne je rovný alebo nižší ako 20 % hmotnosti
taviva.
Tavivo sa môže prípadne modifikovať kovovými soľami kovov hlavnej skupiny alebo
podskupín periodickej sústavy prvkov, napríklad halogenidmi, dusičnanmi, uhličitanmi alebo
oxidmi zirkónu, nióbu, lantánu, ytria, céru, titánu, stroncia, india, cínu, antimónu alebo
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bizmutu, ako je opísané publikácii US patentovej prihlášky 2007-0277908. Tieto prídavné
látky môžu byť výhodne obsiahnuté v množstve rovnom alebo menšom ako 3 % hmotnosti
celkovej sušiny taviva.
Tavivo môže tiež obsahovať spájkový (výplňový) kov, napr. zliatiny Al-Si alebo prekurzory
spájkového kovu, napríklad hliník, meď alebo germánium, ako je opísané v US patente
51000486. Prekurzory spájkového kovu, pokiaľ je v tavive prítomný, sú obsiahnuté výhodne
v množstve 2 až 30 % hmotnosti celkového taviva.
Ďalšie tavivo veľmi vhodné na tvrdé spájkovanie hliníka obsahuje fluorozinočnatan draselný,
zlúčeninu obsahujúcu Li katión a prípadne Si. Tiež tu, pokiaľ je obsiahnutý, je Si výhodne
prítomný v množstve 2 až 30 % hmotnosti celkového taviva.
Pokiaľ je to žiaduce, môžu sa pre konkrétne spôsoby nanášania vybrať tavivá so špecifickou
veľkosťou častíc. Napríklad častice obsahujúce akékoľvek prídavné látky na tvrdé
spájkovanie môžu mať rozdelenie veľkostí častíc, ako je opísané v US-A 6 733 598 a sú
najmä vhodné na nanášanie podľa suchého spôsobu, napr. elektrostatickou silou.
Častice taviva môžu byť hrubšej povahy ako jemnejšie častice opísané v uvedenom
US 6 733 598. Také hrubšie tavivá sú veľmi vhodné na nanášanie v podobe kompozície
taviva obsahujúcej tavivo rozptýlené v rozpúšťadle; na súčasti sa môžu nanášať napríklad
natieraním, otlačením alebo striekaním.
Tavivo, prípadne obsahujúce modifikujúce kovové soli alebo činidlá na kompatibilizáciu
horčíka, napríklad tie opísané skôr, sa môže nanášať ako také, bez prídavných látok, ako
suchý prášok, napríklad elektrostaticky alebo použitím plazmy s nízkou teplotou, ako je
opísané vo WO 2006/100054. V tomto plazmatickom procese sa jemne rozmelnený prášok
taviva čiastočne roztaví lúčom plazmy s nízkou teplotou a rozprašuje na povrch hliníkových
súčastí, ktoré sa majú spojiť.
Tavivo tvorené z modifikovaného taviva a prídavných látok na tvrdé spájkovanie uvedených
skôr sa môže naniesť podľa spôsobu suchého nanášania taviva, práve tak ako modifikované
tavivo samotné.
Modifikované tavivo alebo tavivo tvorené z modifikovaného taviva a jednej alebo viacerých
prídavných látok na tvrdé spájkovanie uvedených skôr sa môže naniesť podľa vlhkého
spôsobu v podobe kompozície taviva. Tu kompozícia taviva obsahuje modifikované tavivo
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alebo tavivo obsahujúce jednu alebo viacero prídavných látok na tvrdé spájkovanie
uvedených skôr a prídavné látky do tavív, ktoré slúžia na vylepšenie spôsobu nanášania zmesi
taviva na povrch súčastí, ktoré sa majú spojiť a/alebo zlepšenie vlastností súčastí potiahnutých
zodpovedajúcim tavivom, napríklad priľnutie taviva k súčastiam pred tvrdým spájkovaním.
Kompozícia taviva na vlhké nanášanie, ktorá obsahuje tavivo opísané skôr, je ďalším
uskutočnením predloženého vynálezu. Táto kompozícia taviva (a teda spôsob tvrdého
spájkovania podľa predloženého vynálezu, kde sa môže nanášať kompozícia taviva) bude
teraz vysvetlená detailne.
Kompozícia taviva podľa predloženého vynálezu vhodná pre spôsob vlhkého nanášania taviva
obsahuje modifikované tavivo, prípadne obsahujúce jednu alebo viacero prídavných látok na
tvrdé spájkovanie a aspoň jednu z prídavných látok pre tavivá vybranú zo skupiny skladajúcej
sa z rozpúšťadiel, spojív, zahusťovadiel, stabilizátorov suspenzie, odpeňovacích činidiel,
surfaktantov a tixotropných činidiel.
V jednom výhodnom uskutočnení obsahuje kompozícia tavivá suspendované v rozpúšťadle,
najmä vo vode, organických kvapalinách bez vody alebo vodných organických kvapalinách.
Výhodné kvapaliny sú tie, ktoré majú bod varu za tlaku okolia (1 bar abs) rovný alebo nižší
ako 350 °C. Pojem „suspendovaný vo vode“ nevylučuje, že je časť kompozície taviva
rozpustená v kvapaline; toto môže byť prípadom, najmä keď je obsiahnutá voda alebo vodné
organické kvapaliny. Kvapaliny, ktoré sú výhodné, sú deionizovaná voda, mono-, di- alebo
tribázické alifatické alkoholy, najmä tie s 1 až 4 uhlíkovými atómami, napr. metanol, etanol,
izopropanol alebo etylénglykol alebo glykol(alkyl)étery, kde alkyl výhodne označuje lineárny
alebo vetvený alifatický C1 až C4 alkyl. Neobmedzujúcimi príkladmi sú glykol(monoalkyl)étery, napr. 2-metoxyetanol alebo dietylénglykol alebo glykol(dialkyl)étery, napríklad
dimetylglykol (dimetoxyetán). Zmesi obsahujúce dve alebo viacero kvapalín sú tiež veľmi
dobre vhodné. Izopropanol alebo zmesi obsahujúce izopropanol sú zvlášť vhodné.
Kompozície obsahujúce tavivo suspendované v kvapaline môžu tiež obsahovať ďalšie
prídavné látky pre tavivá, napríklad zahusťovadlo, surfaktanty alebo tixotropné činidlá.
Vo zvlášť výhodnom uskutočnení je tavivo prítomné v podobe kompozície taviva, kde je
tavivo suspendované v kvapaline, ktorá tiež obsahuje spojivo. Spojivá vylepšujú napríklad
priľnavosť zmesi taviva po ich nanesení na súčasti, ktoré sa majú tvrdo spájať. Metóda
vlhkého taviva za použitia kompozície taviva obsahujúca tavivo, spojivo a vodu, organickú
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kvapalinu alebo vodnú organickú kvapalinu je teda výhodným uskutočnením spôsobu tvrdého
spájkovania podľa predloženého vynálezu.
Vhodné spojivá sa môžu vybrať napríklad zo skupiny skladajúcej sa z organických
polymérov. Také polyméry sú fyzikálne vysušujúce (to znamená, tvoria pevný povlak potom,
ako sa odstráni kvapalina) alebo sú chemicky vysušujúce (môžu tvoriť pevný povlak napr. za
vplyvu chemikálií, napr. kyslíka alebo svetla, ktoré spôsobuje presieťovanie molekúl) alebo
obidvoje. Vhodné polyméry zahŕňajú polyolefíny, napr. butylované gumy, polyuretány,
živice, ftaláty, polyakryláty, polymetakryláty, vinylové živice, epoxyživice, nitrocelulózu,
polyvinylacetáty alebo polyvinylalkoholy. Kompozícia taviva obsahujúca vodu ako kvapalinu
a vo vode rozpustné polyméry, napríklad polyuretán alebo polyvinylalkohol, ako spojivo, sú
zvlášť vhodné, pretože majú výhodu, že sa v priebehu spôsobu tvrdého spájkovania odparí
voda namiesto pravdepodobne horľavých organických kvapalín.
Kompozície môžu obsahovať ďalšie prídavné látky, ktoré zlepšujú vlastnosti kompozície,
napríklad stabilizátory suspenzie, surfaktanty, najmä neiónové surfaktanty, napr. Antarox BL
225, zmes lineárnych C8 až C10 etoxylovaných a propoxylovaných alkoholov, zahusťovadlá,
napr. metyl(butyl)éter, tixotropné činidlá, napr. želatínu alebo pektíny alebo vosk, ako je
opísané v EP-A 1808264.
Obsah taviva (vrátane základného taviva, prídavnej látky obsahujúcej Li a, pokiaľ sú
prítomné, ďalších prídavných látok, napr. výplňového kovu, prekurzora plnidla, prídavných
látok, napr. kovových solí, zlepšujúcich vlastnosti tvrdého spájkovania alebo povrchov) v
celkovej kompozícii (vrátane kvapaliny alebo kvapalín, tixotropných činidiel, surfaktantov a
spojív, pokiaľ sú prítomné) je všeobecne rovný alebo vyšší ako 0,75 % hmotnosti. Výhodne je
rovný alebo vyšší ako 1 % hmotnosti. Výhodnejšie je obsah taviva v kompozícii rovný alebo
vyšší ako 5 % hmotnosti, veľmi výhodne rovný alebo vyšší ako 10 % hmotnosti celkovej
kompozície taviva.
Všeobecne je obsah taviva v kompozícii rovný alebo nižší ako 70 hmotn. %. Výhodne je
rovný alebo nižší ako 50 hmotn. %.
Spojivo, pokiaľ je prítomné, je všeobecne obsiahnuté v množstve rovnom alebo vyššom ako
0,1 hmotn. %, výhodne rovnom alebo vyššom ako 1 hmotn. % celkovej kompozície taviva.
Spojivo, pokiaľ je prítomné, je všeobecne obsiahnuté v množstve rovnom alebo nižšom ako
30 hmotn. %, výhodne rovnom alebo nižšom ako 25 hmotn. % celkovej kompozície.
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Tixotropné činidlo, pokiaľ je prítomné, je všeobecne obsiahnuté v množstve rovnom alebo
vyššom ako 1 % hmotnosti celkovej kompozície taviva. Všeobecne, pokiaľ je prítomné, je
obsiahnuté v množstve rovnom alebo nižšom ako 20 % hmotnosti, výhodne rovnom alebo
nižšom ako 10 % hmotnosti.
Zahusťovadlo, pokiaľ je prítomné, je všeobecne obsiahnuté v množstve rovnom alebo vyššom
ako 1 hmotn. %, výhodne rovnom alebo vyššom ako 5 hmotn. % celkovej kompozície taviva.
Všeobecne je zahusťovadlo, pokiaľ je prítomné, obsiahnuté v množstve rovnom alebo nižšom
ako 15 hmotn. %, výhodne rovnom alebo nižšom ako 10 hmotn. % celkovej kompozície.
Vysoko vhodné kompozície taviva na vlhké nanášanie obsahujú 10 až 70 hmotn. % taviva
(vrátane výplňového kovu, prekurzora plnidla, modifikujúcich a protikoróznych činidiel, napr.
kovových solí, vylepšujúcich vlastnosti tvrdého spájkovania alebo povrchov), 1 až 25 hmotn.
% spojiva, 0 až 15 hmotn. % zahusťovadla, 0 až 10 hmotn. % tixotropného činidla a 0 až 5
hmotn. % iných prídavných látok, napr. surfaktantu alebo stabilizátora suspenzie. Zvyšok do
100 % hmotnosti je výhodne voda, organické rozpúšťadlo alebo vodné organické
rozpúšťadlo.
V jednom konkrétnom uskutočnení je kompozícia taviva bez akejkoľvek vody alebo
bezvodnej alebo vodnej organickej kvapaliny, ale obsahuje tavivo (a prípadne jeden alebo
viacero výplňových kovov alebo prekurzorov, modifikujúcich a protikoróznych činidiel, ktoré
zlepšujú spôsob tvrdého spájkovania alebo vlastnosti tvrdo spájaného výrobku alebo iné
prídavné látky, napr. tie opísané skôr), ako je opísané vyššie, a vo vode rozpustný obal na
tavivo. ako obal rozpustný vo vode na tavivo je veľmi vhodný napríklad polyvinylalkohol,
ako je opísané v publikácii US patentovej prihlášky 2006/0231162. S takými obalmi sa môže
nakladať bez tvorby prachu a po prídavku vody tvoria suspenziu vo vode vrátane taviva a vo
vode rozpustného polyméru ako spojiva.
Ďalším stanoviskom predloženého vynálezu je poskytnutie spôsobu tvrdého spájkovania
hliníkových súčastí zahŕňajúce krok, kde sa tavivo alebo kompozícia taviva obsahujúca
fluorohlinitan draselný a fluorohlinitan lítny nanáša na časť povrchu (vrátane tých častí
povrchu, ktoré sa budú v priebehu tvrdého spájkovania spájať) alebo celého povrchu súčastí,
ktoré sa majú tvrdo spájať. Po nanesení taviva sa tieto časti zostavia a tvrdo spájajú alebo
alternatívne sa časti, ktoré sa majú tvrdo spájať, zostavia, potom pokryjú tavivom a potom
tvrdo spájajú. Tvrdo spájané súčasti sa prípadne môžu po tvrdom spájkovaní podrobiť
tepelnej úprave. Tavivo alebo kompozícia taviva je opísaná detailne skôr.
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Tavivo sa môže naniesť podľa metódy suchého taviva opísanej skôr. Vlhké kompozície taviva
sa môžu alternatívne nanášať na hliníkové súčasti podľa spôsobov známych v technike.
Napríklad sa môžu striekať na povrch, čím sa tvoria potiahnuté hliníkové súčasti; alternatívne
sa môžu nanášať ponorením hliníkových súčastí, ktoré sa majú potiahnuť, do kompozície
taviva; alebo natieraním alebo otlačením kompozície taviva na hliníkové súčasti, ktoré sa
majú tvrdo spájať, čím sa tvoria natrené súčasti. Musí sa mať na pamäti, že pojem „hliník“
zahŕňa hliníkové zliatiny, najmä zliatiny obsahujúce horčík. Kompozícia taviva bez kvapaliny
obsahujúca tavivo, vo vode rozpustné spojivo a prípadne ďalšie prídavné látky v podobe
balíčka sa môžu pred použitím dať do vody, aby sa vytvorila vodná kompozícia taviva
obsahujúca suspendovanú zmes taviva a rozpustené spojivo.
Všeobecne sa súčasti potiahnuté vlhkou kompozíciou taviva vysušia (toto nie je samozrejme
nevyhnutné u súčastí potiahnutých podľa suchého spôsobu, pokiaľ sa nepoužijú hydráty
fluorohlinitanov a chce sa pred začatím spôsobu tvrdého spájkovania odstrániť kryštálová
voda). Sušenie sa môže uskutočňovať nezávisle od tvrdého spájkovania; vysušené súčasti
potiahnuté tavivom sa potom skladujú, pokiaľ nie sú tvrdo spájané. Alternatívne sa sušenie
môže uskutočňovať priamo v prístroji na tvrdé spájkovanie alebo v oddelenom sušiacom
prístroji tesne pred operáciou tvrdého spájkovania.
Na tvrdé spájkovanie sa potiahnuté súčasti, ktoré sa majú tvrdo spájať, zostavia (pred alebo
po vysušení, pokiaľ sú potiahnuté podľa vlhkého spôsobu) a zahrejú na okolo 560 °C až okolo
610 °C. Toto sa môže uskutočniť v atmosfére inertného plynu, napr. v atmosfére dusíka alebo
argónu.
Zistilo sa, že časti hliníka, ktoré sa tvrdo spájkujú tavivom podľa vynálezu, ktoré obsahuje
fluorohlinitan lítny, sú všeobecne veľmi odolné voči korózii.
Ďalšie stanovisko predloženého vynálezu sa týka hliníkových súčastí alebo súčastí
z hliníkovej zliatiny potiahnutých tavivom obsahujúcim Li+ podľa predloženého vynálezu.
Tieto súčasti sú výhodne súčasti používané na výrobu výmenníkov tepla, napr. potrubie a
rebrá.
Ďalšie stanovisko predloženého vynálezu sa týka zostavených súčastí z hliníka alebo
hliníkových zliatin tvrdo spájaných za použitia taviva alebo kompozície taviva podľa
predloženého vynálezu. Tieto súčasti sú výhodne súčasťami používanými v prenose tepla

19

z jedného média na druhé médium, výhodne sú časti výmenníkmi tepla. Nasledujúce príklady
sú zamýšľané ďalej vysvetliť vynález bez úmyslu ho obmedziť.
Príklady
Všeobecný postup:
Suchý spôsob: Základné tavivo sa zmieša so zlúčeninou obsahujúcou Li+ a akýmikoľvek
požadovanými ďalšími prídavnými látkami.
Príklad 1: Fluorozinočnatan draselný ako základné tavivo a jeho použitie
1.1.Príprava taviva
KZnF3 (dostupný ako Nocolok® Zn Flux u Solvay Fluor GmbH, Hanover, Nemecko) sa
zmieša s Li3AlF6, aby sa získalo tavivo obsahujúce Li zlúčeninu s 1 % a 5 % hmotnosti
Li3 AlF6 zodpovedajúce celkovému množstvu lítia s 0,13 a 0,65 %.
1.2.Použitie taviva na tvrdé spájkovanie
Tavivo sa zmieša s vodou ako rozpúšťadlom a vo vode rozpustným polyuretánom ako
spojivom a rozstrekuje sa na hliníkové rúrky pokryté spájkovým kovom. Rúrky sa potom
vysušia a získajú sa rúrky potiahnuté tavivom. Rúrky sa potom zostavia s hliníkovými
rebrami a tvrdo spájajú známym spôsobom ich zahrievaním až na 600 °C v peci, výhodne
pod inertným plynom.
Príklad 2: tavivo z fluorohlinitanu draselného/Si ako základné tavivo
Prášok fluorohlinitanu draselného obsahujúceho Si ako prekurzor spájkového kovu (dostupný
ako Nocolok® Sil u Solvay Fluor GmbH, Hanover, Nemecko) sa zmieša s Li3 AlF6, aby sa
získalo tavivo obsahujúce Li zlúčeninu s 1 % a 5 % hmotnosťou Li3 AlF6 zodpovedajúcou
celkovému množstvu lítia s 0,13 a 0,65 %.
Príklad 3: Tavivo obsahujúce cézium ako základné tavivo
Tavivo z fluorohlinitanu draselného obsahujúce fluorohlinitan cézny, dostupný u Solvay
Fluor GmbH, Hannover, Nemecko ako tavivo Nocolok® Cs, s atomárnym pomerom K:Cs =
98:2 sa zmiešalo s Li3AlF6, aby sa získalo tavivo obsahujúce Li zlúčeninu s 1% a 5 %
hmotnosti Li3 AlF6 zodpovedajúce celkovému množstvu lítia s 0,13 a 0,65 %.
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Príklad 4: Vlhký spôsob prípravy taviva obsahujúceho Li
Tavivo sa pripraví obdobne spôsobu opísanému US patentom 4428920 (Willenberg) v príklade 2.
Vodný roztok obsahujúci 9 % hmotnosti KOH a 1 % hmotnosti LiOH sa pripraví zmiešaním
zodpovedajúcich množstiev KOH, LiOH a odsolenej vody.
Kyselina tetrafluorohlinitá, získateľná reakciou medzi trihydrátom aluminy a HF v molárnom
pomere F/Al 4,0 sa reaguje s lúhom KOH/LiOH tak, aby molárny pomer (K + Li) voči Al bol
0,80. Zrážajúci sa fluorohlinitan K/Li sa oddelí od kvapaliny a vysuší.
Príklad 5: Tavivá založené na fluorohlinitane draselnom a ich využitie na tvrdé spájkovanie
Tavivo z fluorohlinitanu draselného (Nocolok®, dostupný u Solvay Fluor GmbH, Hannover,
Nemecko) sa zmiešalo z Li3AlF6, aby sa získalo tavivo obsahujúce Li zlúčeninu v troch
percentuálnych zastúpeniach: 0 %, 1 % a 5 % hmotnosti Li3 AlF6 zodpovedajúce celkovému
množstvu lítia s 0; 0,13 a 0,65 %. Tieto tavivá sa porovnávali ohľadne ich odolnosti voči
korózii.
Zostavili sa časti výmenníka tepla s rozmermi okolo 10 cm · 10 cm skladajúce sa typicky
z rúrok a rebier. Zodpovedajúce tavivá sa na časti naniesli ponorením do suspenzie vyrobenej
zo suchého prášku a izopropanolu (pribl. 25 % hmotnosti). Vzorky sa zvážili pred a po
nanesení taviva (po vysušení) a tak, keď bol povrch známy, sa mohla vypočítať vrstva taviva.
Priemerná hodnota vrstvy taviva obsahuje 6 g/m2.
Vzorky sa tvrdo spájali za použitia štandardného CAB (tvrdé spájkovanie pod kontrolovanou
atmosférou) cyklu tvrdého spájkovania v technologickej peci pod atmosférou dusíka. Po
ochladení sa každá časť vložila do plastového vreca a pridalo sa do nej 90 g deionizovanej
vody. Tieto vzorky sa každý deň opätovne otvárali a pozorovala sa vodná fáza.
V cykloch s dvomi dňami sa vodná fáza odstraňovala a zhromažďovala v banke. Vzorky sa
potom vložili do plastových vriec s novými množstvami 90 g vody na ďalšie dva dni. Toto sa
opakovalo v troch cykloch. Vzhľad vodných fáz sa použil ako indikátor korózie kovu
prítomnosťou oxidu (hydroxidu) hlinitého, ktorý sa ľahko zráža vo forme bielej suspenzie.
Vzorky tvrdo spájané tavivom Nocolok® bez prídavku Li3 AlF6 vykazovali silný biely zákal
už po jednom dni. Vodné fázy vzoriek tvrdo spájaných s Li-modifikovaným tavivom boli
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zakaždým (po 48 hodinách, 96 hodinách a 144 hodinách) číre a priehľadné a nebolo možné
pozorovať žiadne viditeľné stopy korózie.
Príklad 6: Tavivo založené na fluorozinočnatane draselnom a Si a jeho použitie
Fluorozinočnatan draselný, Si prášok a Li3 AlF6 sa miešali v hmotnostnom pomere 70:25:5.
6.1. Vlhké nanášanie
Výsledná zmes sa zmieša s vodou ako rozpúšťadlom a vo vode rozpustným polyuretánom
ako spojivom. Výsledná suspenzia sa potom nanesie natieraním na vonkajší povrch
hliníkových rúrok pre výmenníky tepla. Musí sa poznamenať, že súčasti nie je nevyhnutné
potiahnuť spájkovým kovom alebo spájkovou zliatinou. Potiahnuté rúrky sa potom vysušia
v peci, aby sa vyrobili rúrky ktoré nesú suchý náter fluorozinočnatanu draselného, Si a
Li3 AlF6. Rúrky sa môžu skladovať, pokiaľ sa nezostavia s ďalšími hliníkovými súčasťami a
tvrdo nespájajú, aby sa vyrobil výmenník tepla. Tvrdé spájkovanie sa uskutočňuje známym
spôsobom, zahrievaním súčastí na teplotu až okolo 600 °C, výhodne pod inertným plynom
(napr. N2).
6.2. Suché nanášanie
Zmieša sa fluorozinočnatan draselný, Si prášok a Li3 AlF6. Hliníkové súčasti, napr. rúrky, sa
potiahnu suchým tavivom elektrostatickým nanášaním. V typickom prístroji, napr.
elektrostatickom striekacom systéme dostupnom u Nordson, Ohio/USA, sa suchý prášok
pneumaticky dopravuje do striekacej pištole, v ktorej sa častice urýchľujú proti súčastiam,
ktoré sa majú potiahnuť; v rovnakú chvíľu sa častice elektrostaticky nabíjajú.
Veľkosť častíc taviva sa zvolí tak, aby bol pneumatický transport prášku možný bez
upchávania súčastí používaného prístroja, ale aby v rovnakú chvíľu priľnulo dostatočné
množstvo častíc taviva k súčastiam, ktoré sa majú potiahnuť.
Kumulovaná veľkosť častíc taviva leží výhodne vo vnútri krivky na obrázku 10 alebo ako je
uvedené v tabuľke A; zvlášť výhodne leží distribúcia veľkosti častíc vo vnútri kriviek
obrázku 11 alebo ako je uvedené v tabuľke B US-A 6 733 598.
Musí sa poznamenať, že tiež v tejto alternatíve nie je potrebné, aby boli hliníkové súčasti
potiahnuté spájkovým kovom alebo kovovou zliatinou. Potiahnuté časti sa môžu okamžite
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tvrdo spájkovať zostavením súčastí a ich tvrdým spájkovaním zvýšením teploty až na okolo
600 °C, výhodne pod inertným plynom.
Príklad 7: Tavivo založené na fluorohlinitane draselnom na suché nanášanie taviva
Tavivo z fluorohlinitanu draselného na suché nanášanie taviva, ktoré má distribúciu veľkosti
častíc ležiacu vo vnútri kriviek obrázku 11 alebo ako je uvedené v tabuľke B US-A 6
733 598; tavivo je dostupné pod obchodným názvom Nocolok® Dryflux u Solvay Fluor
GmbH, Nemecko.
7.1. Tavivo na tvrdé spájkovanie hliníka alebo hliníkových zliatin bez spájky
Suché tavivo z fluorohlinitanu draselného sa zmieša s Si práškom a Li3 AlF6 tak, aby bol
obsah Si v celkovom tavive okolo 25 % hmotnosti a obsah Li3 AlF5 bol okolo 3 % hmotnosti.
Tavivo sa nanesie elektrostatickým striekacím systémom na hliníkové rúrky, ktoré sa po
nanesení tvrdo spájkujú známym spôsobom.
7.2. Tavivo na tvrdé spájkovanie hliníkových súčastí s vyšším obsahom Mg bez spájky
Tavivo z Príkladu 7.1 sa zmieša s tetrafluorohlinitanom céznym tak, aby atomárny pomer
K:Cs vo výslednej zmesi taviva bol okolo 98:2. Výsledné tavivo sa potom nanesie na
nepotiahnuté rúrky vyrobené z hliníkovej zliatiny obsahujúcej okolo 0,3 % hmotnosti
horčíka. Tvrdé spájkovanie potiahnutých rúrok sa potom uskutočňuje známym spôsobom
zostavením súčastí a ich ohriatím na okolo 600 °C.
Príklad 8: Tavivo bohaté na K2AlF5 · H2O
8.1. Príprava základného taviva
Tavivo z fluorohlinitanu draselného sa vyrobí, ako je opísané v príklade 19 US patentu
4 579 605. Kyselina fluorovodíková so 40 % hmotnosti HF, lúh draselný s obsahom 25 %
hmotnosti KOH a Al(OH)3 reagovali v molárnom pomere surového materiálu Al:F:K =
1:4:1,5. Ku kyseline fluorovodíkovej sa pridá Al(OH)3 a tu sa rozpustí. Potom sa pridá
draselný lúh. Reakčná zmes sa udržiava pri 60 °C. Výsledná kompozícia základného taviva
obsahuje 40 % hmotnosti K2AlF5 · H2O a 60 % hmotnosti KAlF4.
8.2. Tavivo obsahujúce 5 % hmotnosti Li3 AlF6
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Riadne sa premieša 250 g základného taviva z príkladu 8.1 a 13,2 g Li3 AlF6. Výsledné
tavivo obsahuje 38 % hmotnosti K2 AlF5 · H2O, 57 % hmotnosti KAlF4 a 5% hmotnosti
Li3 AlF6.
8.3. Tavivo obsahujúce 8 % hmotnosti Li3 AlF6
Riadne sa premieša 250 g základného taviva z príkladu 8.1 a 21.7 g Li3 AlF6. Výsledné
tavivo obsahuje 36,8 % hmotnosti K2AlF5 · H2O, 55,2 % hmotnosti KAlF4 a 8 % hmotnosti
Li3 AlF6.
Príklad 9: Tavivo bohaté na K2AlF5
9.1. Príprava dehydratovaného K2AlF5
Kompozícia obsahujúca 98,5 % hmotnosti K2 AlF5 · H2O a 1,5 % hmotnosti KAlF4 sa
vyrobí, ako je opísané v príklade 7 US patentu 4 579 605 rozpustením Al(OH)3 v kyseline
fluorovodíkovej obsahujúcej 20 % hmotnosti HF a reagovaním výslednej kyseliny
fluorohlinitej s draselným lúhom s obsahom 25 % hmotnosti KOH (molárny pomer Al:F:K
= 1:4:1) pri 30 °C. Výsledný surový produkt sa vysuší v sušiarni pri 570 °C, čas zdržania 0,5
sekundy. Výsledným produktom je nevratne dehydratovaný K2 AlF5 obsahujúci minimálne
množstvo KAlF4.
9.2. Príprava základného taviva
100 g taviva Nocolok® (dostupného u Solvay Fluor GmbH), ktoré obsahuje okolo 20 %
hmotnosti K2AlF5, pričom zvyšok do 100 % je KAlF4, sa zmieša s 19 g dehydratovaného
K2AlF5 z príkladu 9.1. Výsledné základné tavivo obsahuje okolo 32,5 % hmotnosti K2 AlF5 a
67,5 % hmotnosti KAlF4.
9.3. Príprava taviva obsahujúceho K2 AlF5
Riadne sa premieša 119 g základného taviva z príkladu 9.2 a 10,3 g Li3 AlF6. Výsledné
tavivo obsahuje 8 % hmotnosti Li3AlF6, okolo 30 % hmotnosti K2 AlF5 a 62 % hmotnosti
KAlF4.
Príklad 10: Tvrdé spájkovanie tavivami bohatými na K2 AlF5
10.1. Tvrdé spájkovanie tavivom z príkladu 8.2
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Zostavia sa časti výmenníka tepla s rozmermi okolo 10 cm · 10 cm skladajúce sa typicky
z rúrok a rebier. Tavivo z príkladu 8.2 sa na časti nanesie ponorením do suspenzie vyrobenej
zo suchého prášku a izopropanolu (pribl. 25 hmotn. %). Vzorky sa zvážia pred a po nanesení
taviva (po vysušení) a tak, keď je povrch známy, sa vypočíta vrstva taviva. Priemerná
hodnota vrstvy taviva predstavuje 6 g/m2. Vzorky sa tvrdo spájajú za použitia štandardného
CAB (tvrdé spájkovanie pod kontrolovanou atmosférou) cyklu tvrdého spájkovania
v technologickej peci pod atmosférou dusíka. Výsledná tvrdo spájaná zostava má vylepšenú
odolnosť voči korózii.
10.2. Tvrdé spájkovanie tavivom z príkladu 8.2
Príklad 10.1 sa opakuje za použitia taviva z príkladu 8.3. Výsledné tvrdo spájané zostavy
majú opäť vylepšenú odolnosť voči korózii.
10.3. Tvrdé spájkovanie tavivom z príkladu 9.3
Príklad 10.1 sa opakuje za použitia taviva z príkladu 9.3, aby sa získali tvrdo spájané
zostavy, ktoré majú vylepšenú odolnosť voči korózii.
Príklad 11: Tavivo obsahujúce Li s nízko topiacim sa základným tavivom
Použitým základným tavivom bol Nocolok® LM (kde LM znamená topenie za nízkej teploty).
Toto tavivo je dostupné u Solvay Fluor GmbH, Hannover, Nemecko. Základné tavivo
obsahovalo okolo 40 % hmotnosti K2 AlF5 (vypočítané na základe LOH kryštálovej vody
z K2 AlF5H2O).
Modifikované tavivo: 9 dielov základného taviva sa mechanicky miešalo s 1 dielom Li3 AlF6.
Množstvo Li3 AlF6 pre úplnú reakciu s K2 AlF5 v Nocolok® LM je zhruba 10 %. Vzorky angleon-coupon (2,5 x 2,5 cm2) sa tvrdo spájkovali s nánosmi taviva s 8 g/m2 za použitia
originálneho Nocolok® LM a skôr uvedeného modifikovaného taviva (zmes 9:1).
O jeden deň neskôr sa vzorky umiestnili do 20 ml deionizovanej vody (skúšky namáčaním).
Po 15 dňoch ponorenia (nádoby sa otvárali takmer denne, aby sa zaistila výmena kyslíka).
Zistilo sa, že vodná fáza zostavy tvrdo spájkovanej modifikovaným tavivom zostávala číra,
zatiaľ čo iná vodná fáza bola ľahko nepriehľadná, čo znamená určitú koróziu.
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PATENTOVÉ NÁROKY
1. Spôsob zvýšenia koróznej odolnosti tvrdo spájaných súčastí vyrobených z hliníka alebo
hliníkových zliatin proti korózii spôsobenej stykom s vodou alebo vodnými kompozíciami, kde sa nanáša modifikované tavivo na tvrdé spájkovanie hliníka, ktoré obsahuje
základné tavivo a Li katióny, kde základné tavivo obsahuje rovnako alebo menej než 5
hmotn. %K3AlF6.
2. Spôsob podľa nároku 1, kde sa základné tavivo vyberie zo skupiny tavív z fluorohlinitanu
draselného, tavív obsahujúcich fluorohlinitan draselný a fluorohlinitan cézny, tavív
obsahujúcich fluorozinočnatan draselný, tavív obsahujúcich fluorohlinitan draselný a Si a
prípadne fluorohlinitan cézny a tavív obsahujúcich hexafluorokremičitan draselný.
3. Spôsob podľa nároku 1, kde je obsiahnutá prídavná látka obsahujúca Li katióny, ktorá sa
vyberie zo skupiny skladajúcej sa z LiF, fluorohlinitanov Li, fluorohlinitanov draselnolítnych a ich prekurzorov, výhodne zo skupiny skladajúcej sa z LiF a Li3 AlF6.
4. Spôsob podľa nároku 2, kde základné tavivo obsahuje alebo sa skladá z aspoň jednej
zlúčeniny vybranej zo skupiny skladajúcej sa z KAlF4, K2 AlF5, CsAlF4, Cs2 AlF5,
Cs3 AlF6, KZnF3, K2SiF6 a ich hydrátov.
5. Spôsob podľa nároku 1 zvyšujúci koróznu odolnosť proti korózii spôsobenej fluoridovými iónmi vyplavovanými zo zvyškov taviva v priebehu ich styku s vodou alebo
vodnými kompozíciami.
6. Spôsob podľa nároku 1, kde sa tvrdo spájané súčasti podrobia tepelnej úprave kyslíkom
alebo plynmi obsahujúcimi kyslík pri teplote rovnej alebo vyššej ako 400 °C a rovnej
alebo nižšej ako 530 °C.
7. Modifikované tavivo na tvrdé spájkovanie hliníka obsahujúce Li katióny a základné
tavivo vhodné na tvrdé spájkovanie hliníka s podmienkou, že pokiaľ je základným
tavivom tavivo z fluorohlinitanu draselného, je obsah K3AlF6 rovný alebo nižší ako 5 %
hmotnosti, výhodne rovný alebo nižší ako 2 % hmotnosti, najmä výhodne rovný alebo
menej ako 1 hmotn. % vrátane 0 hmotn. %.
8. Modifikované tavivo podľa nároku 7, kde sa základné tavivo vyberie zo skupiny
skladajúcej sa z KAlF4, K2AlF5, CsAlF4, Cs2 AlF5, Cs3 AlF6, KZnF3, K2SiF6, ich hydrátov
a zmesí dvoch, troch alebo viacerých z nich.
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9. Modifikované tavivo podľa nároku 7 obsahujúce Li katióny vo forme LiF alebo
fluorohlinitanu Li.
10. Modifikované tavivo podľa nároku 9 obsahujúce Li katióny vo forme Li3 AlF6.
11. Modifikované tavivo podľa nároku 7, kde je obsah Li+ rovný alebo vyšší ako 0,1 hmotn.
% a rovný alebo menší než 4,6 hmotn. %, keď sa celková hmotnosť sušiny
modifikovaného taviva nastaví ako 100 hmotn. %.
12. Modifikované tavivo podľa nároku 7, kde sa základné tavivo skladá z KAlF4 a 10 až
40 % hmotnosti K2AlF5 alebo ich hydrátov, vztiahnutými k základnému tavivu, a
modifikované tavivo obsahuje 5 až 36 hmotn % Li3 AlF6 a zvyšok do 100 hmotn. % v
modifikovanom tavive je základné tavivo.
13. Kompozícia taviva obsahujúca modifikované tavivo podľa akéhokoľvek z nárokov 7 až
12 a prídavné látky na tvrdé spájkovanie a/alebo nanášanie taviva.
14. Hliníkové súčasti na tvrdé spájkovanie, potiahnuté aspoň sčasti tavivom podľa
akéhokoľvek z nárokov 7 až 12 alebo kompozícií taviva podľa nároku 13.
15. Spôsob tvrdého spájkovania súčastí vyrobených z hliníka alebo hliníkových zliatin, kde
sa tavivo podľa akéhokoľvek z nárokov 7 až 12 alebo kompozícia taviva podľa nároku 13
nanesie na aspoň jednu zo súčastí, ktoré sa majú tvrdo spájkovať, a súčasti sa zahrejú na
teplotu dostatočne vysokú na tvrdé spájanie súčastí.

