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Pájení na měkko je spojování kovů jiným 
kovem-pájkou- s nižší teplotou tavení než 
jakou mají spojované kovy. Pájka má 
teplotu pod 450°C, používá se ke spojování 
měkkých i tvrdých ocelí pozinkovaných i 
pocínovaných ocelových plechů, hliníku, 
slitin mědi atd.



Nástroje na pájení:

Nástroje, kterými se taví pájka, se nazývají:
- pájedla- jsou to měděné hroty vhodného tvaru a 
velikosti, uchycené v držáku, ohřívané v peci nebo 
jiném topném zařízení. Velikost a tvar měděného 
hrotu závisí na druhu práce pro níž je tvar určen. 
Čím je měděný hrot větší, tím více tepla akumuluje, 
takže se nemusí příliš zahřívat. Pro hrubší práce se 
používají větší hroty, pro jemné práce hroty 
menších rozměrů.
-páječky- mají vlastní zdroj tepla trvale zabudovaný

a) elektrické
b)benzínové
c) plynové





Měkké pájky
Jsou to slitiny cínu, olova a antimonu. Mají
poměrně nízkou teplotu tavení ( pod 450°C ).
Používají se na tuhé spojení kovových  součástí,
k utěsňování otvorů a spár, k vyplňování dutin
a k pokovování.
Jsou vhodné na spojování plechů: ocelových 

zinkových 
olověných
měděných
pozinkovaných
poolověných



Měkké pájky se dodávají: 

- v tyčích litých a tvářených

- jako drát

- v pásech a fóliích

- jako vlákna

- v pájecích prášcích

- v pájecích pastách





Tavidla
Jsou nekovové látky, které odstraňují oxidy z 
pájeného povrchu a zamezují jejich nové tvorbě.
Dále se užívají k chemickému očištění 
spojovaných kovů a hrotů páječek od nečistot.
V klempířské praxi se používají tavidla:
• chlorid amonný ( salmiak )
• zředěná kyselina chlorovodíková ( solná)
• chlorid zinečnatý (pájecí voda)
• kalafuna
• pájecí pasta





Způsoby měkkého pájení

• pájení pájedlem nebo páječkou

• pájení plamenem

• pájením ponořením

• pájení poléváním

• pájení v peci

• odporové pájení 

• pájení ,,stojatou´´ vlnou

• indukční pájení

• blokové pájení



Postup při pájení na měkko
Místo spoje očistíme mechanicky i chemicky. Pro 
kvalitu  spoje je důležité, aby tavidlo vniklo na 
celou plochu spojovaných částí. Hrot páječky 
očistíme a pocínujeme, spojované předměty 
ohřejeme asi na 100°C a potom naneseme pájku 
na předmět, tak aby protekla celou spárou a 
zaplnila ji. Pájku nanášíme hrotem páječky.
Po spájení se spoj a jeho okolí omyje teplou 
vodou, aby se odstranily zbytky tavidla. 









Otázky k opakování:
1. Vyjmenuj nástroje používané při měkkém 

pájení
2. Co jsou pájky a jaké se užívají při měkkém 

pájení
3. K čemu slouží tavidla a jaká se používají při 

měkkém pájení
4. Popište postup při měkkém pájení
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