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Spojení dvou nebo více kovových součástí, 
které je

pevné

nerozebíratelné

vzduchotěsné

vodotěsné

trvanlivé



pájka

spojovací materiál

nízká teplota 
tání

samostatný kov slitina kovů

cín cín + olovo



pájedlo

zahřívání pájených míst

měděný pájecí 
hrot

zdroj tepla

rukojeť

teplo z pájecího hrotu ohřívá 
pájené místo

části



Základní pokyny pro pájení

spojovaná místa se musí mechanicky očistit, 
nutno čistit i hrot pájedla

na očištěné místo nutno nanést tavidlo (pájecí 
kapalina, pasta, kalafuna - zabrání okysličení

Pájecím hrotem prohřát spojovaný 
materiál – pájka se stejnoměrně rozteče

pájené místo nechat vychladnout

odstranit zbytky tavidla – voda, mýdlová voda



Bezpečnost práce

při práci s pájecí kapalinou – opatrnost –
kyselina – chránit oči a pokožku

horké pájedlo odkládat do stojánku

po ukončení pájení odpojit pájedlo od zdroje
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METODICKÝ LISTMETODICKÝ LIST

DRUH MATERIÁLU: DRUH MATERIÁLU: výuková prezentacevýuková prezentace

CÍL: CÍL: prezentace je určena jako textová podpora při prezentace je určena jako textová podpora při 
osvojování základních poznatků o pájení kovuosvojování základních poznatků o pájení kovu

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: žáci dokáží provést základní pájenížáci dokáží provést základní pájení

KLÍČOVÁ SLOVA: KLÍČOVÁ SLOVA: měkká pájka, pájedlo, tavidloměkká pájka, pájedlo, tavidlo

METODICKÉ POZNÁMKY: METODICKÉ POZNÁMKY: prezentace se využívá při výkladu učiva prezentace se využívá při výkladu učiva 
vyučující pomocí prezentace seznamuje žáky vyučující pomocí prezentace seznamuje žáky 
se základními pojmy daného učivase základními pojmy daného učiva
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