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Již déle trvající trend omezit množství olova v životním prostředí se týká i 

elektronického odpadu. Jeho součástí jsou pájené spoje, pro které se běžně používala lety 

ověřená eutektická pájka Sn-Pb. Jako u většiny materiálů, kde se průmyslově používá 

historicky olovo v poměrně velkých objemech (obrobitelné slitiny Al a Cu, střelivo), je 

nalezení ekvivalentní náhrady vždy obtížné, a v některých případech stále nedořešené. Ve 

většině případů jsou zatím tyto náhrady spíše horší, anebo ekonomicky méně výhodné. 

V případě olovnatých pájek je nahrazení pájkami bezolovnatými vymezeno evropskou 

legislativou. V posledních letech se již proto některé oblasti průmyslu bez bezolovnatých 

pájek neobejdou. V současné době existuje celá řada bezolovnatých pájek různého složení, 

většinou na bázi Sn. Nalezení odpovídajících náhrad z hlediska vlastností pájených spojů je 

spojeno s nalezením takových náhrad, které budou mít jak požadované vlastnosti pro 

zamýšlené použití, tak schůdnou technologii pájení, či vyhovující ekonomické parametry. 

Mechanické namáhání pájených spojů v provozních podmínkách je komplexní proces. Spoje 

jsou namáhány kombinací tahem, smykem, únavovým zatěžováním, creepem, tepelnou 

únavou, korozním prostředím. Poškození spojů při tomto kombinovaném namáhání je tak 

vždy ovlivněno řadou faktorů. I když údaje ze zkoušek bezolovnatých spojů jsou již 

v současné době bohaté, jsou se spoji s olovnatými pájkami obtížně srovnatelné, protože 

podmínky zkoušek olovnatých a bezolovnatých spojů jsou většinou velmi odlišné. Přímé 

porovnání s pájenými spoji z olovnatých pájek je rovněž obtížné z toho důvodu, že zatím není 

k dispozici závazná metodika testování pájených spojů. 

Cíle předkládané disertační práce jsou vzhledem ke komplexnosti problematiky 

zaměřeny na určité oblasti chemického složení pájek a na sledování jejich vybraných 

charakteristik. Práce se zabývá studiem pájených spojů při použití pájek typu Sn-Cu s tím, že 

pro ovlivnění vlastností pájených spojů byly sledovány další legující prvky Ni a P. Nedílnou a 

důležitou součástí práce bylo vytvoření metodických postupů, bez kterých by nebylo možné 

realizovat a spolehlivě vyhodnotit vlivy sledovaných parametrů pájení na morfologii a 

kinetiku růstu IMC vrstev na Cu substrátu, na mechanické a elektrické vlastnosti spojů a na 

dopady dlouhodobé tepelné zátěže. Za zmínku stojí především využití SEM při EBSD analýze 

a při lineární analýze IMC vrstev. V kombinaci se světelnou mikroskopií tak byly vytvořeny 

předpoklady pro vyhodnocení výsledků a jejich názornou prezentaci při sledování stavu IMC 

vrstev, a to jak v průběhu tvorby pájeného spoje, tak v průběhu žíhání za zvýšených teplot. 

Velmi dobře byla rovněž vyřešena otázka zvýšení citlivosti měření rezistivity návrhem 



 2 

zkušebního vzorku s řadou pájených spojů. Použitím uvedených metod strukturní analýzy a 

měření rezistivity bylo možné u bezolovnatých pájek typu Sn-Cu dobře kvantifikovat vliv 

sledovaných parametrů na vznik a vývoj IMC vrstev, vyhodnotit vliv sledovaných prvků na 

vlastnosti a porovnat je s klasickou eutektickou Sn-Pb pájkou.  

Členění práce je systematické a přehledné. Práce je rozdělena do šesti kapitol. První tři 

kapitoly se věnují problematice pájení, jejím parametrům, jsou zde charakterizovány použité 

experimentální metody a stanoveny cíle práce. Vlastní výsledky experimentů a jejich 

vyhodnocení jsou obsaženy ve čtvrté a páté kapitole. V experimentální části jsou podrobně 

popsány použité metody přípravy vybraných slitin a metody použité při analýze struktury a 

vlastností připravených vzorků. Čtvrtá kapitola je zaměřena na tvorbu pájených spojů a jejich 

hodnocení, pátá kapitola se věnuje stárnutí pájených spojů při zvýšených teplotách. Výsledky 

jsou diskutovány v odst. 4.7 a 5.6. V šesté kapitole jsou dosažené výsledky přehledně shrnuty 

do stručných závěrů.    

Práce je zpracována pečlivě a bez věcných chyb, výsledky jsou zdokumentovány na 

výborné úrovni a svědčí o zvládnutí náročných experimentů a pečlivém zpracování výsledků.   

Rozsah použité i vlastní literatury, její citace v textu, v teoretické i výsledkové části, svědčí o 

pečlivém a systematickém přístupu k zadanému tématu.  Dosažené výsledky, způsob a úroveň 

zpracování a jejich interpretace tak svědčí o tom, že autor je schopen samostatné vědecké 

práce v oboru. Předložená práce představuje materiál, který lze dále využít při volbě dalšího 

směřování výzkumu v oblasti studia pájených spojů. Jedná se zejména o využití 

experimentálních metod a způsobu vyhodnocení výsledků.  

K práci mám následující formální připomínky, poznámky a dotazy do diskuse: 

a) Formální připomínky: 

 v popisu Obr. 4.2.4 je chybně uvedena teplota. 

 v popisech pod jednotlivými obrázky na Obr. 4.6.3 by bylo pro čtenáře přínosem pro 

rychlejší orientaci obohatit popisy alespoň o některé upřesňující údaje, které jsou 

podrobně specifikovány v textu na předchozí straně,   

 

b) Věcné připomínky a dotazy do diskuse: 

 Použitím DSC analýzy byly v odst. 4.1 hodnoceny parametry pájek SC a SCN (Obr. 

4.1.1). Jako vzorky nebyly použity vzorky čisté pájky, ale analýza byla provedena na 

„komplexních vzorcích“ sestávajících se ze substrátu, tavidla a vlastní pájky. DSC 

analýza tedy zachycovala tepelné změny v průběhu vzniku spoje, necharakterizovala a 

neporovnávala tak pouze pájky ale také podmínky při vzniku spoje a IMC vrstvy. 

Projevily se na průběhu křivek děje, které souvisely s pájením a tvorbou IMC vrstvy? 

Pokud by DSC analýza byla dostatečné citlivá, a vznik IMC vrstvy zachytila, tak by bylo 

možné pomocí DSC analýzy hodnotit například změny v tloušťce IMC vrstvy po 

dlouhodobém žíhání. 

 Z výsledků vyplývá, že v případě lomů vzniklých při zkoušce tahem (str. 52, Obr. 4.6.3) 

nebyl pozorován lom na přechodu substrát-IMC vrstva. To by svědčilo o dobré přípravě 

povrchu Cu substrátu před pájením. Byly případy, kdy lomové plochy probíhaly (plně 

nebo částečně) po hranici mezi substrátem a IMC vrstvou? 

 K častým vadám pájených spojů patří pórovitost, a to ať už vlivem difúzních dějů nebo 

zejména při krystalizaci. Výskyt pórů může výrazným způsobem ovlivnit vlastnosti 

spojů. V předložené práci není o pórech (až na odst. 4.7.2 na str. 55 v případě pájky SCN) 

zmínka. Byla pórovitost pozorována v rámci provedených experimentů a v případě, že 

ano, kde se póry vyskytovaly? 
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 Jak se uvádí v diskusi v odst. 5.6.2 (Obr. 5.6.3) s odkazem na [90] při vyhodnocení 

kinetiky růstu IMC vrstev nezávisí aktivační energie růstu ani tak na typu pájky ale 

hlavně na použitém typu Cu substrátu. K tomu se váže několik následujících poznámek:   

- Na str. 45 je přitom uvedeno, že orientace IMC zrn nezávisí na orientaci zrn Cu 

podložky. Zrna podložky jsou o 1 až dva řády větší než zrna IMC vrstev. 

K uvedenému tvrzení a k diskusi textury by bylo účelné o struktuře tvářené a výrazně 

texturované měděné podložky doložit bližší informace (EBSD, LM).  

- Rozdíly v použitých tloušťkách Cu podložek byly v experimentech 1,8 mm, resp. 0,5 

mm. Rozdíly ve velikosti redukce podložek dosažené válcováním za studena a tím i 

velikosti uložené deformační energie jsou tedy značné. Velikost redukce u tl. 1,8 mm 

nebyla v práci explicitně uvedena.  

- Odst. 4.5 se zabývá rozpouštěním Cu podložky. Naskýtá se otázka, do jaké míry byl 

proces rozpouštění podložky ovlivněn její texturou a vysokou hustotou dislokací, nebo 

zda by mohl proces rozpouštění podložky probíhat jinak v případě, kdyby byla 

podložka například plně rekrystalizovaná. 

 V odst. 5.2, kde se hodnotí kinetika růstu IMC vrstev, bylo dle autora měření tloušťky 

IMC vrstvy zatíženo velmi malou chybou měření. Jak se postupovalo v případech, kdy 

jsou vrstvy Cu3Sn a Cu6Sn5 výrazně nerovnoměrné (Obr. 5.1.1d)? 

 Přípravě zkušebních těles na zkoušku tahem byla věnována speciální pozornost. Velikost 

deformační zóny soustředěná do úzkého proužku pájeného spoje vyžadovala nekonvenční 

přístup k hodnocení deformačních křivek, protože dosažené výsledky pevnosti výrazně 

závisí na objemu pájky. Zjištěné hodnoty pevnosti se tak musí posuzovat a porovnávat 

(ať už mezi sebou nebo s literárními údaji) ne z hlediska dosažených hodnot ale 

z pohledu metodiky přípravy zkušebních těles a vlastního pájeného spoje. Proto je 

obtížné porovnání výsledků mechanických vlastností s literárními údaji. Je to patrné 

v případě dvou způsobů přípravy pájeného spoje v rámci této práce. Zatímco pevnosti 

pájeného spoje při modelování pájení vlnou byly od 90 do 130 MPa (tloušťka pájky 0,1 

mm), tak v případě sledování dlouhodobé tepelné zátěže pájených spojů byla pevnost od 

30 do 55 MPa (tloušťka pájky 0,5 mm). Uvedený vliv tloušťky pájené vrstvy na 

mechanické vlastnosti a charakteristiku lomových ploch pájeného spoje je proto velmi 

podrobně diskutován v odst. 5.6.3. K otázce diskuse typu a morfologie lomových ploch 

po zkoušce tahem je třeba připomenout, že v případě kdy lom vznikne na hraně zkušební 

tyče, je průběh lomu výrazně ovlivněn vznikem nerovnoměrného napětí ve zbylém 

průřezu (koncentrace napětí v koření vzniklé trhliny). Z tohoto zorného úhlu je nutné 

přistupovat k hodnocení charakteru lomových ploch. 

 V souvislosti s vlivem řady parametrů na mechanické vlastnosti stanovené zkouškou 

tahem je třeba zmínit v práci uvedený výrazný vliv rychlosti ochlazování pájeného spoje 

na mechanické vlastnosti (Obr. 5.4.1). V práci není explicitně řečeno, jakou rychlostí 

byly při vlastních testech vzorky ochlazovány.  

 

Celkové hodnocení: 

Předkládaná práce svědčí o zvládnutí náročných experimentů i interpretace dosažených 

výsledků. Autor práce prokázal, že má předpoklady pro samostatnou tvořivou vědeckou 

práci.  Cíle zadané práce byly splněny. Na základě dosažených výsledků doporučuji 

disertační práci k obhajobě a v případě úspěšné obhajoby doporučuji udělit RNDr. 

Petru Harcubovi hodnost Ph.D. 
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Odolena Voda 02. 09. 2016  


