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P!i v"rob# elektrického za!ízení, respek-
tive desek plo$n"ch spoj% DPS, se zcela 
jist# budeme muset pot"kat s problema-
tikou technologie pájení. V elektrotech-
nickém pr%myslu se pou&ívá tzv. „m#k-
ké pájení“, co& je jinak !e'eno metalur-
gické spojování dvou kov% pomocí páj-

ky (slitin cínu s dal$ími kovy) za pou&i-
tí teplot do 500 °C. Kvalita zapájení DPS 
je ve v"sledné kvalit# produktu jedním 
z nejvíce ur'ujících aspekt%, ale zárove( 
také nejnáro'n#j$ím, nebo) nám jej ovliv-

(uje n#kolik nep!ízniv"ch 'initel% zp%-
sobujících p!edev$ím oxidaci, zne'i$t#-
ní, porézní povrch a dal$í zt#&ující vlivy.

V dne$ní dob# se upou$tí od pájení 
olovnatou pájkou z d%vodu toxicity olo-
va. Jako náhrada za olovo je pou&ito mi-
noritních podíl% p!ím#sí, nej'ast#ji m#di 

a st!íbra. Na první pohled je z!ejmé, &e 
rozdíl bude v cen# za tuto pájku, zv"$ení 
teplot (viz obr. 1), odolnosti pájecích ná-
stroj%, nebo) cín se chová jako rozpou$-
t#dlo pro kovy, z nich& jsou konstruová-

ny hroty pájedel (viz obr. 2), dále v#t$í 
k!ehkosti slitiny, hor$í p!ilnavosti, rozté-
kavosti, pórovitosti povrchu a matného 
vzhledu spoje.

Tento problém bezolovnatého pájení 
se t"ká v$ech technologick"ch postup%, 
jak"m jsou nap!íklad metody smá'ení, 
p!etavením, pájení vlnou a dal$ích, ale 
také metody ru'ního pájení, kter"m se 
zde budeme zaobírat v dal$ím textu.

T"ká se hlavn# správné volby hrotu, tep-
loty a tavidla. P!i pot!eb# v#t$ího p!edá-
ní tepelné energie pou&ijeme hrot s v#t-
$í plochou, specifick"m tvarem nebo mi-
nivlnou. Bod tání bezolovnaté pájky se 
pohybuje kolem 220 °C a více, podle po-
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m#ru obsahu p!ím#sí, kde oproti tomu 
p!edchozí teplota eutektické slitiny olo-
va a cínu v pom#ru Sn 62 % a Pb 38 % 
byla 183 °C. Z toho vypl"vá dal$í po&a-
davek i na pájecí stanici, která by m#la 
zajistit stabilní v"dej vy$$í tepelné ener-
gie ne& doposud a to i p!i v#t$ím odvo-
du tepla do objemn#j$ích 'ástí pájeného  
objektu. Tavidlo nám dále poslou&í pro 
lep$í p!ilnavost a roztékavost na pájen" 
materiál. Ú'innost tavidla je dána jeho 
'íslem kyselosti související s procen- 
tuálním vyjád!ením obsahu pevn"ch 'ás-
tic. Jako dal$í stále p!ítomn" ne&ádoucí 
efekt je ji& v"$e zmi(ovaná oxidace. Díky  

oxidaci se znehodnocuje pájecí slitina 
a to tím rychleji, 'ím vy$$í pájíme teplo-
tou. Velmi znateln# pak m%&eme pozoro-
vat hor$í roztékavost (viz obr. 3) a smá-
'ivost (viz obr. 4).

Zlep$ení t#chto parametr% docílíme 
krytím pájecí slitiny v dob# jejího roz-
tavení. Ochranu pájky lze p!i ru'ním pá-
jení d%sledn# realizovat pouze inertním 
plynem, kter"m b"vá nej'ast#ji dusík. 
Princip spo'ívá v nasm#rování soust!e-
d#ného proudu dusíku na místo pájení, 
kter" zabrání p!ístupu kyslíku. Tím sní-
&í povrchové nap#tí v míst# pájení a po-
vrch roztavené pájky tém#! neoxiduje, 
následn# se lépe rozte'e a p!ilne k cílo-
vému pájenému materiálu. Tuto vlast-
nost p!edev$ím oceníme p!i pájení vel-
k"ch ploch, zoxidovan"ch povrch% nebo  
kontakt% s velmi malou rozte'í (viz obr. 6). 
Vlastnosti pájení se pak blí&í olovnaté-
mu pájení. Dusíková atmosféra je nej-
vy$$í technologická úrove( pro ru'ní pá-
jení.

Celou problematiku Pb-free (bezolov-
natého) pájení úsp#$n# !e$í japonsk" v"-

robce HAKKO, kter" se s technologiemi 
pájení pot"ká ji& od roku 1952. Vy!e$il 
jako první velice efektivn# otázku dusí-
kového krytí p!i ru'ním pájení.

V"robce pájecích a odpájecích techno-
logií HAKKO nabízí mimo opravdu vel-
mi rozsáhlého sortimentu také sestavy 
opravárensk"ch pracovi$), které jsou vy-
baveny práv# i systémem pro pájení pod 
krytím dusíkovou atmosférou. 

  V"$e popsané problémy bezolovnaté-
ho pájení (zv"$ení pájecích teplot, dosta-
te'n# v"konov# dimenzované pájecí sta-
nice, odolnost hrot% proti cínu) a dusíko-
vého krytí !e$í za!ízení HAKKO. Pájecí 

stanice spolupracují s kompaktními hro-
ty pro rychlou obnovu tepla a zárove( 

v"konov# dorovnávají tepelnou energii 
p!i jejím stálém vysokém odvodu. Pr%-
b#h v"konového dorovnávání a rychlé 
obnovy tepla je z!ejm" z obr. 8, kde je 
v grafu zobrazen simulující pokles a ná-
sledná rychlá obnova tepla „rozkmita-

n"m“ pr%b#hem. V"sledkem je st!ed-
ní tepelná hodnota, na které se násled-
n# reáln# pohybujeme p!i procesu páje-
ní. Tento rozkmit je technologicky p!í-
pustn" s ±40 °C. V na$em p!ípad# v$ak 
doká&eme dosáhnout je$t# men$ích roz-
kmit%. Kompaktní pájecí hroty toti& ob-
sahují mimo topné t#lísko i termo'lánek 
umíst#n" na konci hrotu, kde m%&e sle-
dovat skute'nou teplotu a vytvo!it tak 
dokonalou zp#tnou vazbu pro pájecí sta-
nici, se kterou komunikuje v reálném 'a-
se (viz obr. 9).

Dusíkov" systém tvo!í vyvíje' dusí-
ku HAKKO FX-780 o maximální kon-
centraci 99,9 % N2. Na tento vyvíje' se 
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p!ipojí kompresor, ze kterého je ideál-
n# vzduch veden p!es su$i'ku vzduchu, 
kde se kondenzují tekuté slo&ky. Vyví-
je' dusíku FX-780 funguje na podob-
ném principu soustavy filtr%, kde se fil-
truje vzduch p!es !adu filtr%, a& se do-
stane na poslední plynn" filtr, p!es kte-
r" projdou u& jen atomy dusíku, nebo) 
jsou men$í ne& atomy kyslíkové. Dále je 
dusík veden p!es regulátor FX-791, kde 

je mo&no nastavit pr%tok v l/min. Z to-
hoto regulátoru je ji& dusík veden p!ímo 
na pájecí ru'ku uzp%sobenou pro vedení 
proudu dusíku, která je napájená z pájecí 
stanice. V"hodou dusíkové ru'ky je, &e 
vyu&ívá kompaktních hrot%, které jsou 
duté a dusík je p!iveden na konec hrotu. 
Pak dusík prochází kolem topného t#le-
sa a na konci hrotu je proud dusíku sou-
st!ed#n nástavcem p!ímo na $pi'ku, kde 

ji& kone'n# pájíme (viz obr. 5 a obr. 10). 
Nesmíme opomenout fakt, &e dusík se 
pr%chodem p!es topné t#leso oh!eje a p!i 
proud#ní na místo pájení tak vytvá!í p!e-
deh!ev, kter" napomáhá dokonalému pá-
jení. D%vodem je postupn" oh!ev slitiny, 
p!i kterém nedochází tak rychle k oxi-
daci. Schematické zapojení dusíkového 
systému je z!ejmé na obr. 11.
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