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Předložená práce se zabývá velmi aktuálním tématem – výzkumem bezolovnatých pájek. 

Poté, co bylo zakázáno používání klasických pájek (slitin cínu a olova), vyvstal akutní 

problém nalezení vhodných náhrad, tedy pájek, které neobsahují olovo. Řešení tohoto 

problému je velmi obtížné vzhledem k tomu, že slitiny SnPb jsou pro pájení svým způsobem 

optimální a vyvinout pájky, které by měly srovnatelné mechanické, elektrické a další 

vlastnosti, není jednoduché. Mezi důležité parametry, na které musí být brán zřetel, patří např. 

také teplota, při které je možné pájky aplikovat. Ta nesmí ohrozit složité a citlivé 

polovodičové součástky na pájených plošných spojích. Téma práce je tedy vhodně zvolené 

a vysoce aktuální. 

Autor se v práci zabývá slitinami založenými na systému Sn-Cu. Kromě samotných binárních 

slitin cínu a mědi jsou v práci podrobně zkoumány slitiny obsahující malé množství niklu 

a fosforu. (Seznam zkoumaných slitin s upřesněním jejich složení je uveden v tabulkách A1, 

A2 v příloze práce na str. 117.) 

Práce je uspořádána do šesti hlavních kapitol, k nimž je připojen seznam literatury a příloha 

s grafy doplňujícími analýzu vycházející z Arheniovy rovnice. Tato analýza je obsahem 

kapitoly 4.3.  

Na začátku práce je uveden stručný (ale zcela dostačující) úvod do problematiky pájek. Tuto 

část autor zařadil ještě před cíle práce. Podle mého názoru je takováto „předkapitola“ velmi 

užitečná, protože dává čtenáři potřebné (a zajímavé) informace, které při čtení dalších částí 

práce nejednou ocení. Po vymezení cílů v kapitole 2 následuje „standardní kapitola“ 

s popisem experimentálních metod a zkoumaných materiálů. 

Autor navrhl a provedl pokusy simulující technologii „pájení vlnou“, která je klasickou 

průmyslovou metodou používanou při osazování desek plošných spojů.  Je tedy zcela logické 

se jí zabývat. Byly navrženy speciální vzorky pro deformační experimenty a pro měření 

elektrických vlastností (konkrétně pro měření měrného elektrického odporu). Tyto vzorky 

velmi dobře simulují pájené spoje. V této souvislosti je si třeba uvědomit, že pájené spoje 

mají určitá specifika a návrh vhodných vzorků má velký vliv na vypovídací hodnotu 

experimentů. Dá se říci, že správně navržené a vyrobené vzorky jsou rozhodujícím krokem na 

cestě k originálním a užitečným experimentálním výsledkům. 

V rámci práce byla provedena komplexní sada experimentů (jako např. „světelná“ 

mikroskopie využívající metodu Nomarského diferenciálního interferenčního kontrastu, 

skenovací elektronová mikroskopie, deformační experimenty, měření mikrotvrdosti,  měření 

elektrické rezistivity, diferenční skenovací kalorimetrie,...). Autor přitom smysluplně využil 

rozsáhlé vybavení KFM MFF UK a získal velké množství experimentálních dat, která v práci 

podrobně rozebírá a analyzuje. 

Jak jsem již zmínil, těžiště práce je ve výzkumu slitin Sn-Cu. Konkrétně se autor věnuje 

slitinám cínu s 0,7; 1,4 a 3 hm.% Cu a dále těmto slitinám obohaceným malým množstvím Ni, 

P a kombinací malého množství niklu a fosforu. Autor získal rozsáhlý, komplexní a ucelený 



soubor experimentálních výsledků a provedl jejich velmi pečlivou analýzu. Jde o originální 

výsledky, které jsou podle mého názoru pro další rozvoj této oblasti materiálového výzkumu 

(studium bezolovnatých pájek) velmi přínosné.  

Mimo jiné oceňuji velmi podrobný rozbor kinetiky růstu a mechanických vlastností pájených 

spojů vytvořených pomocí zkoumaných slitin (pájek) v závislosti na době reakce pájky 

s měděnou součástí spoje, na teplotě roztavené slitiny při pájení a následném žíhání. Vše je 

doprovázeno detailním a pečlivým studiem vývoje mikrostruktury. 

Analýza výsledků studia mikrostruktury je doplněna velkým množstvím kvalitních obrázků, 

které rozbor a diskusi těchto výsledků názorně doplňují  

 

V další části posudku uvedu několik konkrétních připomínek týkajících se věcného 

obsahu a formální stránky práce: 

1. Při prvním prolistování práce mě překvapilo, že autor používá jako výsledky deformačních 

experimentů tzv. „inženýrské“ napětí a deformaci. Pokud si ale uvědomíme charakter 

zkoumaných vzorků (měděné destičky spojené pájeným spojem realizovaným pomocí 

zkoumané pájky) je zřejmé, že by nemělo smysl pokoušet se o výpočet skutečného napětí 

a deformace (tedy o výsledky ve tvaru křivek „true stress-true strain“). Zde tedy plně 

souhlasím s autorovým zdůvodněním tohoto formátu výsledků. 

2. Názornosti prezentace výsledků by na některých místech prospělo zařazení tabulek 

výsledných hodnot.  Autor preferuje prezentaci výsledků ve formě sloupcových grafů. To 

je samozřejmě akceptovatelná forma prezentace výsledků, ale místy je to, podle mého 

názoru, méně přehledné než tabulka (mám na mysli výsledky tahových zkoušek v kapitole 

5, str. 83, 85).  

3. Kapitoly 4 a 5 jsou tematicky odděleny. Kapitola 4 je věnována reakcím s kapalnou pájkou 

a kapitola 5 stárnutí pájeného spoje. Každá kapitola obsahuje samostatnou část „diskuse“. 

To je samozřejmě možné a má to svou logiku. Připadá mi ale, že tím práce jako celek 

mírně ztrácí na přehlednosti. Podle mého názoru by bylo přehlednější, kdyby autor uvedl 

výsledky z obou těchto kapitol v kapitole jedné a tu pak doplnil o dvě podkapitoly 

s rozborem (diskusí) výsledků.  

4. V kapitole 5.2 mi chybí podobná přehledová tabulka, jako je v kapitole 4.3. (V ní jsou na 

str. 39 tabelovány hodnoty n, C, Q.) Výsledky jsou v kapitole 5.2 prezentovány pouze 

formou grafů. I zde by tabulky pomohly větší názornosti prezentovaných výsledků. Grafy 

sice představují velmi efektivní a názornou prezentaci výsledků, ale např. směrnici 

závislostí lnd vs. lnt – což je exponent n vystupující v rovnici (4.1) – nelze „na první 

pohled“ z grafů vyčíst. 

V práci jsem nenalezl téměř žádný „překlep“ s těmito výjimkami: 

-  str. 72: zde pravděpodobně nemělo být písmeno „w“, ale slovo „were“ 

- str. 71: chybí mezera mezi číselnou hodnotou a jednotkou °C  

- str. 62: chybí mezera na konci druhého odstavce (mezerou má být odděleno 3.1.2 a 3.2.1) 

- str. 80 v popisu obrázku 5.4.8 má být „at 120 °C for 3 days“ místo „at 120 °C 3 for days“. 

Uvedené drobnosti nijak nesnižují vysokou odbornou úroveň předložené práce. 

Práce je podle mého názoru velmi zajímavým a užitečným příspěvkem k rozvoji oblasti 

zkoumání bezolovnatých pájek.  



Dotaz do diskuse: 

V souvislosti s tématem práce bych se autora chtěl zeptat na jeho názor na reálnost vývoje 

bezolovnatých pájek, které by se vyrovnaly klasickým pájkám na bázi slitin cínu s olovem, 

nebo je dokonce předčily. 

 

Předložená práce prokazuje předpoklady autora k samostatné tvořivé práci 

a doporučuji ji uznat jako disertační práci. 

 

 

 

V Praze 6. 9. 2016       Doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D. 

  

 

   


