
FEKT VUT v Brně, Ústav mikroelektroniky                                           Technická 10, 616 00 Brno 

Posudek oponenta diplomové práce 

 

Název: TEPLOTNÍ STÁRNUTÍ BEZOLOVNATÝCH SPOJŮ NA KERAMICE  

Řešitel:   Ing. Štefan Cingel 

Vedoucí: Ing. Martin Adámek, Ph.D.                                       

Diplomová práce se zabývá problematikou spolehlivosti a životnosti bezolovnatých pájecích past z pohledu 

jejich stárnutí, což je neustále aktuální téma nabízející řadu možných témat pro oblast výzkumu. Tato práce je 

zaměřena na testováním pájených spojů s pomocí teplotního cyklování a testů pevnosti spoje střihem pro různé 

typy pájecích past, a to jak na organických, tak anorganických typech substrátů. Cílem je hledání optimálních 

vlastností a získání údajů pro pájecí slitinu, jež bude vykazovat nejlepší zkoumané vlastnosti, zjištěné na základě 

zrychlených testů stárnutí a testu pevnosti spojů střihem. Je to téma aktuální, o čemž svědčí celá řada publikací 

ve světě, zaměřených na podobnou problematiku, jež je v tomto případě rozšířené o studium vlastností pájek na 

anorganických korundových substrátech, kde již tolik publikací není.  

 

Po odborné stránce je práce na dobré úrovni a je sestavena pragmaticky, s ohledem na požadavky zadání a 

časové možnosti. Diplomant sestavil práci logicky do šesti věcných kapitol, kde kapitoly 1 až 4 lze 

charakterizovat jako dobou rešerši. Stěžejní jsou kapitoly 5 a 6, zaměřené na návrh testovacích substrátů a vlastní 

testování. Název „Praktická část“ není příliš šťastný ani běžný, výstižnější by byly názvy pro kapitolu 5 „Návrh 

…“ a pro kapitolu 6 „Experimentální …“. Při hlubším pohledu se ale lze v práci celkem dobře orientovat. 

Vlastní práce je zpracována na 63 stranách textu s množstvím obrázků a tabulkami. Z formálního hlediska by 

prospěla u některých převzatých obrázků úprava psaného textu, aby rozměrově viditelně nepřevyšoval psaný text 

práce (např. obr. 4.6, 4.7, 4.8 atd.). Výsledky cyklování, které je vždy časově náročnou záležitostí, jsou 

demonstrovány na fotografiích v kapitole 6, což by zasluhovalo podrobnější rozbor a materiálovou analýzu, jež 

by zřejmě překročila aktuální časové možnosti diplomanta. Rovněž grafické výsledky střihových zkoušek by 

mohly být zpracovány přehledněji. Text začínající posledním odstavcem na str. 58 by měl následovat až za obr. 

6.38, neboť je vázán na následující tabulky 6.6 až 6.12, k nímž chybí podrobnější vyhodnocení. 

Z celkového pohledu má práce slušnou grafickou úroveň s přijatelným počtem gramatických chyb, překlepů a 

neodborných výrazů. (např. v abstraktu „živostnost“, nebo výraz „nožičky od součástky“ na str. 28, či v tab.  6.3, 

6.4, 6.5 deklarovaná síla spoje F a v odpovídajícím grafu namísto síly F “pevnost spoje“. 

Výstupem práce je získání informací, jejichž vyhodnocení spolu s doporučením nejvhodnějších vlastností 

různých typů bezolovnatých pájek a to na základě konfrontace mezi tradiční pájkou SAC a nízkoteplotní 

bizmutovou pájkou.  Její nižší teplota přetavení je lákavá, ale tato práce právě odhalila některé její nedostatky. 

                                                                                                                                                              

Je třeba kladně ohodnotit studentův přístup k experimentální práci, získání množství zajímavých výsledků a snad 

i praktický přínos pro průmyslové využití. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. Na základě uvedených 

skutečností navrhuji hodnocení diplomové práce 78 bodů                

 

Otázky k obhajobě: 

1) Popište princip Kruskal-Wallisova testu a souhrnně vyhodnoťte výsledky obsažené v tabulkách 6.6 až 6.12. 

2) V práci se zmiňujete o teplotním koeficientu roztažnosti. Jaká je jeho definice a jednotka? 

3) Vysvětlete, proč nejsou bezolovnaté pájky adekvátní náhradou pájek olovnatých?  
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