
►►Spajkanje je postopek spajanja dveh Spajkanje je postopek spajanja dveh 
materialov na osnovi pretaljevanja materialov na osnovi pretaljevanja 
dodajnega materialadodajnega materiala.. Spajka ali lotSpajka ali lot se se 
pri tem pri tem raztaliraztali, medtem ko pa se , medtem ko pa se osnovni osnovni 
material ogreje material ogreje samo samo do talido tališščča spajke.a spajke.

SPAJKANJE SPAJKANJE –– LOTANJELOTANJE
SploSploššnono



►►Spajka ima niSpajka ima nižžje talije tališščče od osnovnega e od osnovnega 
materiala in je tudi po sestavi drugamateriala in je tudi po sestavi drugaččnana

►►Material se ogreje le do taliMaterial se ogreje le do tališščča spajkea spajke
►►OmoOmoččljivost med spajko in materialom, spoj ljivost med spajko in materialom, spoj 

je adhezijski je adhezijski 
►►Ozke Ozke ššpranje, za pranje, za ččiiššččenje uporabljamo talilaenje uporabljamo talila



►► Obstajata dve metodi dela:Obstajata dve metodi dela:
►► Spajkanje z dodajanjem in direktnim ogrevanjemSpajkanje z dodajanjem in direktnim ogrevanjem
►► Spajkanje z vloSpajkanje z vložženo spajko in indirektnim eno spajko in indirektnim 

ogrevanjemogrevanjem



►► Spajka v material Spajka v material difundiradifundira tem bolj, vitem bolj, viššja ko je ja ko je 
temperaturatemperatura

►► Talila raztopijo oksideTalila raztopijo okside
►► Spajka zalije Spajka zalije ššpranjo zaradi kapilarnih silpranjo zaradi kapilarnih sil



Prednosti spajkanja:Prednosti spajkanja:

►► NiNižžje temperatura, kot pri varjenju je temperatura, kot pri varjenju –– manj manj 
porabljene energijeporabljene energije

►► ManjManjšše deformacije, ni e deformacije, ni struktstrukt. sprememb. sprememb
►► Mehanske lastnosti spoja so nekoliko niMehanske lastnosti spoja so nekoliko nižžje kakor je kakor 

pri varjenju; se jim priblipri varjenju; se jim približžamoamo

Glede na delovno temperaturo loGlede na delovno temperaturo loččimo:imo:

►► Mehko spajkanje; delovna temp. do 450Mehko spajkanje; delovna temp. do 450ººCC
►► Trdo spajkanje; delovna temp. nad Trdo spajkanje; delovna temp. nad 450450ººCC



Mehko spajkanjeMehko spajkanje

►► Mehko spajkamo pocinkano Mehko spajkamo pocinkano plopločč., ., CuCu, med, Zn, Al, med, Zn, Al
►► PbPb –– SnSn spajka s talispajka s tališšččem od 185 em od 185 -- 275275ººCC
►► Talila so paste, praTalila so paste, prašški, tekoki, tekoččina (kislina)ina (kislina)

Naloga talila je:Naloga talila je:

►► ŠŠččiti kovino pred oksidacijoiti kovino pred oksidacijo
►► OOččisti povristi površšino oksidov in neino oksidov in neččistoistočč
►► OmogoOmogočča bolja boljššo oprijemljivosto oprijemljivost



NaNaččini mehkega spajkanja:ini mehkega spajkanja:

►►S plamenskim gorilnikom,S plamenskim gorilnikom,
►►Z ogretim bakrenim spajkalnikom,Z ogretim bakrenim spajkalnikom,
►►S potapljanjem v tekoS potapljanjem v tekoččo spajko,o spajko,
►►Indukcijsko z visokofrekvenIndukcijsko z visokofrekvenččnim tokomnim tokom

►►Mehko spajkanje je primerno za serijsko Mehko spajkanje je primerno za serijsko 
ali posamiali posamiččno proizvodnjono proizvodnjo

►►Primerno je za dobro tesnost, manjPrimerno je za dobro tesnost, manjšše e 
trdnostne zahteve in nizke delovne trdnostne zahteve in nizke delovne 
temperaturetemperature



Trdo spajkanjeTrdo spajkanje

►►Za jeklo, Sl, Za jeklo, Sl, CuCu –– medi s tal. 850medi s tal. 850--10201020ººCC
►►Trdine, orodna j. Trdine, orodna j. –– srebrna spajka 600srebrna spajka 600--800800
►►Al, Ni, Al, Ni, SnSn, , CdCd –– Al spajka 450 Al spajka 450 –– 600 600 ººCC

Talila:Talila:

►►Boraks in borova kislina (             ,           )Boraks in borova kislina (             ,           )
►►PraPraššek ali pastaek ali pasta

742 OBNa
33BOH



Primeri:Primeri:



NaNaččini trdega spajkanja:ini trdega spajkanja:

►►S plamenom gorljivega plina in kisikaS plamenom gorljivega plina in kisika
►►Z indukcijoZ indukcijo
►►Z upornostjoZ upornostjo
►►V peV pečči i –– serijska proizvodnjaserijska proizvodnja



Spajkanje v peSpajkanje v pečči:i:

►►Serijska proizvodnjaSerijska proizvodnja
►►ČČe je v pee je v pečči i zazašščč. atmosfera, talila niso . atmosfera, talila niso 

potrebnapotrebna
►►Temperatura peTemperatura pečči je za 50i je za 50--100 100 ººC viC viššja od ja od 

temperature talitemperature tališščča spajkea spajke
►►MoMožžno je tudi spajkanje v solni kopelino je tudi spajkanje v solni kopeli



ElektriElektriččni nani naččin spajkanja:in spajkanja:

►►Indukcijsko za velike serije; segrevanje Indukcijsko za velike serije; segrevanje 
podobno kot pri povrpodobno kot pri površšinskem kaljenjuinskem kaljenju

►►Pogost naPogost naččin spajkanja karbidne in spajkanja karbidne trdinetrdine na na 
odrezilneodrezilne nonožžee

--------------------------------------------------------------
►►MoMožžna je tudi kombinacija spajkanja in na je tudi kombinacija spajkanja in 

kovikoviččenja; spajka je za enja; spajka je za tesnenjetesnenje
►►Trdnost bakrenih spajk je 150Trdnost bakrenih spajk je 150--180 N/mm2,180 N/mm2,
►►Srebrne pa 200Srebrne pa 200--400 N/mm2400 N/mm2


