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Technologie 

Výsledek vzdělání: Žák pochopí podstatu ohýbání. Str  zŽák 

Žák pochopí podstatu pájení. 

Stručně popíše jeho použití. 
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Pracovní list - Pájení 

Pájením vzniká nerozebíratelný spoj tak, že se roztaví pouze pájka a 

né spojovaný materiál. Pájky mají odlišné složení než spojované části 

-jsou to kovové slitiny. Podstatou pájení je DIFÚSE-pájka proniká do 

povchových vrstev spojovaných materiálů. 

Výhodou pájení je , že lze spojovat keramiku, sklo i běžné kovy 

pomocí nižších teplot a tak i menších deformací okolí spoje. Vzniklý 

spoj je vodotěsný, tepelně i elektricky vodivý. 

Nevýhodou pájení je, že vzniklý spoj nemá pevnost jako svár a hrozí 

vznik elektrochemické koroze. 

Pájka je přídavný materiál-slitina kovů s nízkou teplotou tavení. 

Dělíme je na tvrdé a měkké. Tvrdé pájky se skládají z Cu, Zn a Ag a 

mají teplotu tavení nad 500°C (600-700). 

Měkké pájky se skládají z Sn a Pb a přísad a mají taplotu tavení do 

500°C. 

Tavidla slouží k odstraňování oxidů a chrání povrch spoje, zvyšují 

smáčivost pájky. Nejpoužívanější tavidlo pro měkké pájení je 

zředěná kyselina solná se zinkem s vodou (1:1). Dále používáme 

kalafunu a salmiak. 

Pro tvrdé pájení se používá tavidlo borax. 

Pájedla   jsou nástroje pro místní ohřev pájeného spoje. Nejvhodnější 

jsou pájedla s vlastním zdrojem tepla-benzínové,elektrické,plynové. 
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Spoj je nejpevnější, když mezera mezi součástmi je jen 0,1 mm. 

Při pájení na měkko postupujeme tak, že spojované části očistíme 

smirkem, chemicky odmastíme a natřeme tavidlem. Ohřejeme si 

pájedlo na pracovní teplotu a odstraníme oxidy salmiakem. Na spoj 

naneseme pájku a ohřejeme pájedlem, pájka se roztaví a zateče do 

mezery ve spoji. 

Při pájení natvrdo postupujeme podobně jako u pájení na měkko. 

Spojovat můžeme ocel, litinu, měď. Také očistíme a odmastíme 

povrchy a v požadované poloze zafixujeme. K ohřevu použijeme 

kyslíko-acetylénovou soupravu. Pájku roztavíme a necháme zatéct 

do spáry. 
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Pracovní list -Pájení 

TEST 

1. Popiš výhody pájení? 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

2. Popiš nevýhody pájení? 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

3. Co je to měkká pájka a uveď její teplotu tavení: 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

4. Co je tvrdá pájka a uveď její teplotu tavení: 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 
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Pracovní list -Pájení 

TEST-VYPRACOVÁNÍ 

 

1. Popiš výhody pájení? 

Pájka má nižší teploty tavení než spojovaný materiál. 

Lze spojovat běžné kovy, sklo, keramiku. 

V místě spoje vznikají minimální deformace na povrchu.  

Vznikne vodotěsný spoj, tepelně i elektricky vodivý. 

Je potřeba méně energie na spoj. 

2. Popiš nevýhody pájení? 

Nízká pevnost spoje. 

Hrozí elektrochemická koroze. Nuto dodržet šířku spáry. 

3. Co je to měkká pájka a uveď její teplotu tavení: 

Je to slitina cínu a olova a přísad. Její teplota tavení je do 500°C. 

4. Co je tvrdá pájka a uveď její teplotu tavení: 

Je to slitina mědi, zinku, stříbra s teplotou tavení nad 500°C -

600°C až 700°C 
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