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Seznámení se základními druhy pájek a jejich materiály. Konstrukční provedení pájených spojů. Výpočet 
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Charakteristika spoje 

 Pájením vznikne nerozebíratelný spoj kovových součástí použitím 

jiného roztaveného kovu – pájky. 

 Tavící teplota pájky je vždy nižší než tavící teplota základního 

materiálu. Spojení je dosaženo prolínáním pájky do spojovaných 

materiálů a tvořením slitiny ve styčných plochách. 

 Tvorbě oxidů na povrchu spojovaných materiálů má zabránit tavidlo. 

 Pájením se vytváří nosné i vodivé spoje a utěsňují trhliny. 

 

Výhody pájených spojů: 

 Možnost spojení různých materiálů 

 Zachování vlastností původních materiálů 

 

Nevýhody pájených spojů: 

 Malá pevnost spojů 

 Složité tvary spojů 

 Nutná úprava povrchu spojovaných materiálů 
 

2 PÁJENÉ SPOJE 



Rozdělení pájek 
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Pájky 

Tvrdé pájky 

Nad 550°C 

Vysokoteplotní až 
1000°C 

Měkké pájky – 
do 550°C 



Druhy pájení 

Měkké pájení 
 

 Základním kovem jsou cín a olovo. 

 Používá se pro spojování kovů při malém zatížení. 

 Vyrábí se ve formě tyček a trubiček s tavidlem. 

 Použití pro spoje v elektrotechnice, klempířské práce a vodotěsné spoje. 

 
 

 

Tvrdé pájení 
 

 Základním kovem je měď a její slitiny, nebo slitiny stříbra (vysokoteplotní 

pájky). 

 Pro více zatížené spoje a výrobu náročných součástí. 

 Spoje žáropevných, žáruvzdorných a korozivzdorných ocelí a slitin. 

 Vyrábí se ve formě drátů, pásků a fólií. 
 

4 PÁJENÉ SPOJE 



Úprava povrchu, tavidla 

 

 Před pájením je nutná úprava povrchu spojovaných materiálů. 

 Drsnější povrch je pro pájení vhodnější. 
 

 

Tavidla 
 

 Zabraňují tvorbě oxidů na povrchu spojovaných materiálů. 

 Slouží ke smáčení povrchu a tím zajistí lepší vzlínavost a zatékání pájky 

do mezer mezi spojovanými součástmi. 

 Teplota tavení tavidla je o 50 ÷ 100°C nižší než teplota tavení pájky. 

 Je to směs chemických sloučenin nebo anorganických látek. Pro tvrdé 

pájení se používá borax nebo kyselina boritá. Pro měkké pájení se 

používá kalafuna nebo bývá účinnou látkou kyselina solná, případně 

kyselina fosforečná. 

 Konzistence tavidla může být tuhá, pastovitá i tekutá. 
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Výpočet pájených spojů 

6 PÁJENÉ SPOJE 

DP
Lt

F
 




t     tloušťka materiálu 
b délka přesazení  
L    délka pájeného spoje 
σPS mez pevnosti spoje v tahu 
τPS mez pevnosti spoje ve smyku 
k míra bezpečnosti (2÷4) 
σDP dovolené napětí spoje v tahu 
τDP dovolené napětí spoje ve smyku 
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Výpočet pájených spojů 
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t     tloušťka materiálu 
L    délka pájeného spoje 
α úhel sklonu šikmého spoje 
σPS mez pevnosti spoje v tahu 
τPS mez pevnosti spoje ve smyku 
k míra bezpečnosti (2÷4) 
σDP dovolené napětí spoje v tahu 
τDP dovolené napětí spoje ve smyku  
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Namáhání šikmého spoje na tah 

Namáhání šikmého spoje na smyk 
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cossin



Příklady provedení pájených spojů 
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Pájený spoj – převzato z [6]  

Pájený spoj měděných trubek – převzato z [7]  

Spoj pájený na měkko přeplátováním plechů. 

Spoj pájený na měkko s jednoduchým přehybem. 

Tupý podložený pájený spoj. 

Pájený spoj – převzato z [8]  



Kontrolní otázky 

 

 Jaké druhy pájených spojů znáte? 

 Co je to tavidlo a k čemu se používá? 

 Vypočítejte jako sílu přenese pájený spoj dle obrázku. Rozměry spoje 

jsou: b = 15 mm, L = 60 mm a bezpečnost spoje volte k = 3. 
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