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Pájené a lepené spoje 

U pájení 

se jedná o spoje s materiálovým stykem, kdy přídavný materiál je sice kov, ale jiného charakteru než 

materiál základní. Nazýváme jej pájka a má horší mechanické vlastnosti než základní materiál 

spojovaných dílců. Má také výrazně menší teplotu tavení. Rozlišujeme pájky měkké (Sn, Pb) a tvrdé 

(Ag, Al, mosaz). Na rozdíl od svařování nedochází při pájení k zásadnímu natavení základního 

materiálu, a ke spojení dojde difuzí (vniknutím) pájky do struktury povrchové vrstvy základního 

materiálu. 

Výhody pájení 

 Možnost spojení rozdílných (i nesvařitelných) kovů a některých nekovových materiálů. 

 Jednoduché použití, žádné zvláštní nároky na odborné znalosti pracovníků. 

 Dochází jen k minimálnímu nahřátí spojovaných dílců, nevznikají žádná pnutí ani deformace. 

Nevýhoda pájení 

je v podstatě jediná, zato ale velmi důležitá - nízká pevnost pájených spojů. 
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Lepení 

Spojujeme dva zcela nesourodé materiály – např. ocel s pryží. Jde rovněž o materiálový styk za 

pomocí lepidla, které je obvykle na bázi plastů. Pokud je lepidla velká vrstva, mluvíme o tmelení. 

Výhody lepení 

 Možnost spojení i zcela nesourodých materiálů. 

 Neovlivňuje strukturu materiálu lepených dílců. 

Nevýhody lepení 

 Velmi nízká pevnost lepených spojů. 

 lepené plochy je nutné před aplikací lepidla dokonale očistit, odmastit a někdy i zdrsnit. 

Výpočty pájených a lepených spojů 

Typické pájené a lepené spoje jsou spoje přeplátované, protože je potřeba vytvořit spáru pro lepidlo 

nebo pájku a také zvětšit nosné plochy spojů z důvodu jejich malé pevnosti. 

Přeplátovaný spoj 
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Tupý spoj 
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k – je bezpečnost. 

Opakovací otázky a úkoly 

 Charakterizuj pájení a lepení, proveď srovnání se svařováním a uveď jejich výhody a nevýhody. 

 Uveď vzorce pro pevnostní výpočet tupého i přeplátovaného spoje. 
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