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Abstrakt 

 
Tato diplomová práce má za cíl ověřit vlastnosti bezolovnatých pájek, které jsou 

podrobené zrychlenému stárnutí teplotním cyklováním. V teoretické části jsou podrobně 

popsány nejpoužívanější bezolovnaté pájky a jejich charakteristické vlastnosti. V další části 

jsou popsány tavidla a jejich důležitá funkce při procesu pájení. Zmíněny jsou rovněž 

intermetalické sloučeniny, které ve značné míře ovlivňují kvalitu a živostnost pájeného spoje. 

V praktické části byl vytvořen testovací motiv na dvou odlišných substrátech -  korundové 

keramice a hojně využívaném substrátu FR-4 (Tkanina ze skelných vláken sycená epoxidovou 

pryskyřicí). Pro experiment byla zvolena, jako referenční pájka SAC, dále pak pájka 

s obsahem bismutu (Sn42/Bi58) a olovnatá pájka (Sn62/Pb36/Ag2). Zrychlené stárnutí 

teplotním cyklováním bylo provedeno v intervalu teplot od -20 °C do 125°C s následným 

provedením testu mechanické pevnosti pájeného spoje za pomoci zkoušky střihem. Výsledky 

prokazují snížení pevnosti s rostoucím počtem teplotních cyklů. Pájka SnBi vykazuje na 

počátku testování vyšší mechanickou pevnost nežli pájka SAC a olovnatá pájka, v průběhu 

teplotních cyklu, ale značné ztrácí své mechanické vlastnosti, to je zapříčiněno vzrůstající 

oxidací slitiny. Jako perspektivní se jeví pájka SAC, která má téměř konstantní pokles 

mechanické pevnosti během všech teplotních cyklů na korundovém i FR-4 substrátu. 

 

Klíčová slova: 
 

Bezolovnaté pájení, teplotní cyklování, teplotní stárnutí, zkouška střihem, mechanické 

zkoušky. 

 

 

Abstract: 

 
This diploma thesis aims to verify the properties of lead-free solders, which are 

subjected to accelerated aging by thermal cycling. The theoretical part describes in detail the 

most used lead-free solders and their characteristics. The next section describes fluxes and 

their important functions in the soldering process. Intermetallic compounds are also 

mentioned, which significantly affect the quality and service life of the soldered joint. In the 

practical parts, the test motif was on two different substrates - corundum ceramics and the 

widely used substrate FR-4 (Glass fiber fabric saturated with epoxy resin). SAC solder was 

chosen as the reference solder for the experiment, followed by solder containing bismuth 

(Sn42 / Bi58) and lead solder (Sn62 / Pb36 / Ag2). Accelerated aging by thermal cycling was 

performed in the temperature range from -20 ° C to 125 ° C, followed by performing a test of 

the mechanical strength of the soldered joint by means of a shear test. SnBi solder shows 

higher mechanical strength at the beginning of testing than SAC solder and lead solder, during 

temperature cycles, it significantly loses its mechanical properties, this is caused by increasing 

oxidation of the alloy. SAC solder seems to be promising, which has an almost constant 

decrease in mechanical strength during all temperature cycles on both corundum and FR-4 

substrates. 

 

Keywords: 
 

Lead-free soldering, thermal cycling, temperature aging, shearing test, mechanical tests. 
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Seznam zkratek a symbolů 
 

Ag  Stříbro 

Bi  Bismut 

Cu  Měď 

Pb  Olovo 

SMD  Surface Mount device (součástka pro povrchovou montáž) 

DPS  Deska plošných spojů 

SAC  Pájecí slitina na bázi cínu (Sn) s obsahem stříbra (Ag) a mědi (Cu) 

Sn  Cín 

°C  Stupeň Celsia 

Ω  Ohm 

FR4  Tkanina ze skelných vláken sycená epoxidovou pryskyřicí (druh DPS) 

Cd  Kadmium 

Zn  Zinek 

In  Indium 

Ni  Nikl 

Pd  Paladium 

Ti  Titan 

Al  Hliník 

V  Vanad 

Sb  Antimon 

In  Indium 

Ge  Germanium 

Br  Brom 

F  Fluor 

Cl  Chlor 

IMC  Intermetallic compound (Intermetalická vrstva) 

VOC  volatile organic compound (Organické těkavé látky)  

BSEM  Skenovací mikroskopie zpětně odražených elektronů 

Tg  Teplota skelného přechodu DPS 
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Úvod 
 

Vzhledem k narůstajícím obavám z toxicity olova (Pb) a jeho slitin byly olovnaté 

pájky, jako je například Sn63-Pb37, vyřazeny z elektronického průmyslu v důsledku 

provádění environmentálních omezení, jako je omezení nebezpečných látek (RoHS) v 

Evropské unii. V důsledku toho, je nařízeno využití bezolovnatých pájecích slitin, které se 

používají v elektronických zařízeních, jako jsou např. domácí spotřebiče. Hlavní rodina 

bezolovnatých slitin, která se objevila jako náhrada za pájku typu Sn-Pb, se skládá z cínu 

(Sn), stříbra (Ag) a mědi (Cu) a je známá jako SAC pájky. I když jsou SAC pájky šetrnější k 

životnímu prostředí, vyvstává zároveň nespočet závažných otázek, které znehodnocují jejich 

užití jako adekvátní náhradu za Sn-Pb pájky. 

 

Následně bylo zvažováno množství legujících prvků začleněných do slitiny s cílem 

zmírnit nedostatky SAC pájky, aby byla spolehlivější, robustnější a to nejen pro použití 

v běžné spotřební elektronice a domácích zařízení, ale také ve vysoce spolehlivých aplikacích, 

telekomunikačních zařízeních, zdravotnických prostředcích aj. Bismut (Bi) se ukázal jako 

silný kandidát z řadu důvodů. Přidání malého množství Bi snižuje bod tání pájky. To snižuje 

energetickou náročnost pro montáž, umožňuje použití standardního Tg desky a snižuje 

tepelná namáhání, kterými se mohou poškodit komponenty. Bismut také pomáhá zachovat 

pevný spoj pájky v průběhu času a zlepšuje spolehlivost. Nevýhodou je však vyšší cena. Pasta 

s příměsí bismutu je následně využita v této práci.  

 

Únava pájených spojů je jednou z převládajících mechanismů selhání v 

elektronických sestavách vystavených tepelnému cyklu. Z tohoto důvodu jsou vytvářeny 

simulace a modely pro použití v mechanickém návrhu, hodnocení spolehlivosti a optimalizaci 

procesů, kde jsou však potřebné spolehlivé a komplexní znalosti o zkoumaných materiálech. 

Mechanická charakterizace pájecích materiálů je zpravidla ztěžována potížemi při přípravě 

vzorků. Kromě toho se mikrostruktura, mechanická odezva a poruchové chování pájecího 

materiálů neustále vyvíjí, když je vystaven izotermickému stárnutí a/nebo tepelnému cyklu. 

Takové účinky stárnutí jsou pro spolehlivost obecně škodlivé a zahrnují snížení tuhosti, mezní 

stres, konečnou pevnost a pnutí až k selhání, stejně jako velmi zrychlené tečení. Změny 

způsobené stárnutím jsou výrazně zhoršeny při vyšších teplotách typických pro kvalifikační 

zkoušky termického cyklu. K významným změnám dochází i při stárnutí při pokojové teplotě. 

 

Tato práce má za cíl seznámit čtenáře s teorií bezolovnatého pájení, poukázat na jeho 

výhody a nevýhody, dále pak objasnit problematiku stárnutí pájeného spoje teplotním 

cyklováním, což je prakticky realizováno na keramických substrátech a substrátech typu FR4. 
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1. Pájení 
 

Pájením získáváme pevné nerozebíratelné spoje součástí ze stejnorodého a často i 

různorodého materiálu. Spoje získané pájením jsou těsné a vyhovují požadavkům vakuové 

techniky. Působením kapilární vzlínavosti vyplňuje póry stykových ploch i spáru mezi 

součástmi. Pájkový kov difunduje do základního materiálu. [2] 

 

Charakteristické rysy: 

 

 na rozdíl od svařování tavíme pouze přídavný materiál – pájku 

 zařízení, kterým vyvíjíme teplo, nazýváme pájedlo 

 k samotnému pájení je třeba mít tavidlo – např. např. kalafuna, salmiak 

 hlavní nevýhoda oproti svařování spočívá v dlouhé přípravě, nižší pevnosti spoje 

 výhodou je naopak to, že se nemění základní vlastnosti spojovaného materiálu [2] 

 

 Rozdělení pájek 1.1

1.1.1. Měkké pájky 

 

Měkká pájka je slitina dvou nebo více kovů s nízkou teplotou tavení. Pájka obsahuje 

nejčastěji cín Sn a olovo Pb v různých poměrech mísení, popřípadě je s přídavkem dalších 

kovů např. kadmia Cd, zinku Zn, stříbra Ag či bizmutu Bi. Měkké pájky se používají pro 

spoje, které nejsou příliš namáhány mechanicky ani teplotně. Pájka obsahující 37 % olova a 

63 % cínu tvoří eutektickou slitinu s teplotou tání 183 °C. Ta tuhne při konstantní teplotě bez 

přechodových fází. Používala se pro pájení elektrotechnických zařízení. Přestože pájky bez 

přídavku olova mají horší vlastnosti, bylo olovo směrnicí Evropského parlamentu a Rady 

2011/65/EU ze dne 8. června 2011 zakázáno pro jeho škodlivé účinky na lidské zdraví a 

životní prostředí. [7] 

 

Většina speciálních pájek s velmi nízkou teplotou tavení se kromě spojování používá 

i pro jiné účely. Jsou známy podle jmen svých tvůrců jako např.: 

 

 Woodův kov je slitina Sn, Pb, Bi a Cd v hmotnostním poměru 1:2:4:1. Používá se na 

teplotní pojistky a požární čidla, jako plnivo při ohýbání tenkostěnných kovových 

trubek nebo v lékařství k tlumení RTG záření. 

 Fieldův kov je slitina obsahující 32,5% Bi, 51% In a 16,5% Sn. Používá se např. na 

výrobu vytavitelných modelů ve slévárenství. 

 Arcetův kov s přídavkem rtuti s tavící teplotou pouhých 45 °C. [7] 

 

1.1.2. Tvrdé pájky 

 

Tvrdé pájky se používají pro spoje, které jsou více mechanicky namáhány nebo které 

jsou namáhány vysokými nebo naopak velmi nízkými teplotami. Nejčastěji se jedná o slitiny 

obsahující měď Cu, hliník Al, stříbro Ag, kadmium Cd, nikl Ni či zinek Zn. Zřídka se 

používají též čisté kovy, např. stříbro Ag, měď Cu, zlato Au a paladium Pd. 
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Další skupinou jsou aktivní tvrdé pájky, které se používají pro pájení kovů na 

keramiku či grafit. Tyto pájky se vyrábí s přídavkem titanu Ti a vanadu V. Pro pájení 

hliníkových dílů se používají pájky na bázi zinku Zn. 

 

Pro všechny druhy tvrdých i měkkých pájek je důležitá jejich přilnavost, smáčivost, 

pevnost a samozřejmě teplota tavení. 
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2. Bezolovnaté pájení 
 

V elektrotechnice se až donedávna v měkkých pájených spojích nejvíce užívaly pájky 

na bázi Sn/Pb. To se ovšem změnilo s příchodem směrnice Evropské unie 2002/96/EC, která 

se zabývá používáním nebezpečných látek v elektronických a elektrických zařízeních. Ta je 

zavedena do české legislativy novelou zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Směrnice 

výrobcům ukládala za povinnost stáhnout do 1. července 2006 z evropského trhu všechny 

výrobky, v nichž se vyskytuje větší než povolené množství některé z nebezpečných látek 

daných touto směrnicí. Patří mezi ně těžké kovy jako rtuť, kadmium nebo právě olovo 

používané v pájkách. Výjimkou jsou pouze případy, kdy nelze nahradit uvedené látky méně 

nebezpečnou látkou.[1] 

 

Každá bezolovnatá pájka, která nahrazuje doposud používanou pájku na bázi olova, by 

měla splnit následující požadavky: 

 

a) nízká teplota tání 

b) přijatelná cena 

c) blízká teplotu solidu a likvidu 

d) přijatelné elektrické a mechanické vlastnosti 

e) kompatibilita s olovnatou pájkou 

f) ekologicky nezávadná včetně procesu její výroby a zpracování 

g) smáčivost materiálů pro vývody součástek a připojovací plošky 

h) korozní odolnost 

i) stabilita při skladování. [2] 

 

Hlavní alternativy k eutektické Sn-Pb pájce jsou slitiny, ve kterých je v převážné míře 

zastoupen cín (90 % až 99 %). Další přidané kovy jsou stříbro, měď, bismut nebo antimon. 

Cín může být tedy doplněn jedním nebo více zmíněnými prvky, podle toho rozlišujeme pájky 

dvousložkové, třísložkové, atd. Z hlediska osazování desek plošných spojů součástkami jsou 

hlavními sledovanými vlastnostmi teplota tání a smáčivost. Typická teplota při pájení je o 

30 °C vyšší, než je teplota tání pájky. Příliš vysoká teplota (nad 250 °C) způsobuje vyšší 

tepelné namáhání jak desky, tak i součástek a může dojít k jejich degradaci nebo i úplnému 

zničení. Většina již používaných bezolovnatých pájek má teplotu tání v rozsahu 215 °C až 

220 °C. Teplota při pájení je proto blízká limitní hodnotě 250 °C. Vzniká daleko užší teplotní 

rozsah mezi tepelnou odolností desky a součástek a plně tekutým stavem pájky, což zvyšuje 

nároky na regulaci teploty v pájecí peci. S přechodem na bezolovnaté pájení vzrostl význam 

použití ochranné atmosféry. Při vyšší teplotě dochází vlivem přítomnosti kyslíku ve vzduchu 

k vyšší oxidaci, proto je snaha ho z pájecího procesu vytěsnit. [1] [2] 

 

 Dvousložkové bezolovnaté pájky 2.1
 

Určité druhy dvousložkových pájecích slitin bez olova se v neelektronických 

aplikacích používají již řadu let. Tyto pájky byly vytvořeny jako nejjednodušší a nejvhodnější 

pájky pro všechny pájecí metody. Nejužívanější dvousložkové pájky, jejich složení a teplotu 

tání zachycuje následující tabulka 2.1. 
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Tabulka 2.1: Přehled dvousložkových pájek bez olova a jejich teplota tání. [2] 

Pájka Složení Teplota tání (°C) 
Sn-Ag Sn-3,5Ag 221 

Sn-Cu Sn-0,7Cu 227 

Sn-Sb Sn-5Sb 232-240 

Sn-Zn Sn-9Zn 199 

Sn-Bi Sn-58Bi 138 

Sn-In Sn-52In 118 

 

2.1.1. Pájka Sn-3,5Ag 

 

Tato eutektická slitina má teplotu tání 221 °C, což je zhruba o 40 °C více než má Sn-

37Pb. Ve spotřební elektronice, telekomunikační technice a automobilovém průmyslu se již 

delší dobu používá. Navíc se na ní nevztahuje žádný patent. Má dobrou odolnost vůči „filet 

liftingu“ (odtržení pájky od podkladu během tuhnutí pájeného spoje). Její únavová životnost 

v použití při povrchové montáži je v teplotním rozsahu 0 °C až 100 °C srovnatelná s Sn-37Pb 

pájkou, ale při nižších teplotách 0 °C až -55 °C vykazuje únavovou životnost horší. 

V cínovém základu se po ztuhnutí objevují intermetalické částečky Ag3Sn, které způsobují 

vnitřní pnutí, což funguje jako bariéra proti šíření únavových trhlin. Při teplotě 271 °C 

vykazuje přijatelné smáčecí charakteristiky, jak na měděných vývodech, tak i na 

pocínovaných niklových vývodech. V ochranné dusíkové atmosféře vykazuje tato pájka 

shodnou nebo i lepší smáčivost v porovnání s konvenční olovnatou pájkou. Kvůli obsahu 

stříbra se začalo hovořit o její možné toxicitě. Pájka na bázi cínu a stříbra může být použita na 

opravu spojů zapájených třísložkovou pájkou Sn-Ag-Cu. Měď je obsažena ve spoji 

vytvořeném původní pájkou, a proto není třísložková pájka na opravu nezbytná. Pájka je 

celosvětově dostupná. Důležité je vyhnout se kontaminaci pájky olovem, protože může 

vzniknout třísložková pájka Sn-36Pb-2Ag, která má teplotu tání 179 °C, což může mít 

nepříznivý dopad na pevnost pájeného spoje. [2] 

 

Vyšší povrchové napětí pájky (460 mN/m při 260 °C) oproti Sn-37Pb (380 mN/m při 

260 °C) způsobuje větší smáčecí úhel, spájený spoj má tedy jiný tvar. To je potřeba uvážit při 

optické kontrole. Nižší hustota oproti Sn-37Pb pájce snižuje celkovou hmotnost použité pájky 

o 12 %. Tepelná vodivost Sn-3,5Ag je ve srovnání s Sn-37Pb nižší, odvod ztrátového tepla je 

horší. Rozdíl koeficientu délkové roztažnosti pájky Sn-3,5Ag a mědi je vyšší než Sn-37Pb a 

mědi. Na rozhraní pájka - podložka tak vzniká vyšší mechanické namáhání. Eutektická pájka 

Sn-Ag se více snáší se zlatem než pájka Sn-37Pb. Obsahuje-li pájka Sn-Ag dále 5 % zlata, 

klesne houževnatost a tažnost vlivem vzniku intermetalické sloučeniny AuSn4 pouze 

nepatrně, zatímco u Sn-37Pb dochází k výraznému snížení. [3] 

 

2.1.2. Pájka Sn-0,7Cu 

 

Jedná se o eutektickou slitinu s teplotou tání 227 °C. Tato pájka byla i přes relativně 

vysokou teplotu tání doporučena asociací NEMI (National Electronic Manufacturing 

Initiative), jako vhodná pro pájení vlnou. Požadovanou smáčivost dosahuje v ochranné 

dusíkové atmosféře. Jedná se o nejlevnější bezolovnatou pájku. Toto eutektické složení 

obsahuje po ztuhnutí v cínovém základu intermetalické částečky Cu6Sn5, které fungují jako 

bariéra proti šíření únavové trhliny. Má nižší mez kluzu a pevnost v tahu než pájka Sn-37Pb, 

je to způsobeno obsahem velkého množství můstků v pájeném spoji. Pájka tohoto typu našla 

uplatnění v technologii flip-chip jako pájka pro pájení čipů. Někteří výrobci polovodičových 
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součástek z jihovýchodní Asie ji používají jako materiál pro povrchovou úpravu vývodů 

součástek. [2]  

 

Její povrchové napětí, rezistivita a hustota je srovnatelná s Sn-3,5Ag. Má nižší pevnost 

v tahu, ale má větší prodloužení než Sn-37Pb i Sn-3,5Ag. Na druhou stranu pevnost ve smyku 

má srovnatelnou s Sn-37Pb a nižší než Sn-3,5Ag. Mez kluzu je nižší než u eutektik Sn-Cu a 

Sn-Ag-Cu (Tab. 5). Vzhledem k výsledkům testů různého tepelného cyklování je pro 

technologii flip-chip vhodná pájka Sn-0,7Cu, zatímco pro BGA je vhodnější Sn-3,5Ag. [3] 

 

2.1.3. Pájka Sn-5Sb 

 

Bod tání má v rozsahu teplot 232 °C až 240 °C. Její životnost daná únavou materiálu 

je lepší než u pájky Sn-63Pb. Pro dosažení přijatelného smáčení vyžaduje podstatně vyšší 

pracovní teplotu (cca 290 °C), což výrazně limituje použití této pájky. Další omezující faktor 

je mírná toxicita antimonu. [3] 

 

2.1.4. Pájka Sn-9Zn 

 

Jejím klíčovým atributem je vzhledem k předchozím pájkám nízká teplota tání (199 

°C). Dosáhne se tak k nižšímu tepelnému namáhání desky i součástek a současně dojde ke 

snížení spotřeby energie, což je přínosem hlavně při výrobě spotřební elektroniky. Tato pájka 

má vyšší tažnost a odolnost vůči únavě materiálu než Sn-37Pb, povrchové napětí má nižší. 

Její značná nevýhoda je náchylnost k oxidaci, která zapříčiňuje špatnou smáčecí 

charakteristiku při pájení v normální atmosféře. Pro dosažení požadovaného smáčení je 

potřeba provádět proces v ochranné atmosféře. Zinek může způsobit křehkost pájky a navíc 

reaguje s kyselými a zásaditými produkty vzniklými při pájení, je tedy potřeba zvolit vhodné 

tavidlo. V neposlední řadě je potřeba zmínit, že pájka je náchylná ke korozi. Výše zmíněné 

vlastnosti velmi limitují její použití. [2] 

 

2.1.5. Pájka Sn-58Bi 

 

Jedná se o eutektickou slitinu s teplotou tání 138 °C. Používá se v případě, kdy by 

běžná pájecí teplota mohla pájenou součástku poškodit, nebo v zařízení, u něhož se 

nepředpokládá vysoká provozní teplota. Již byla použita ve spotřební elektronice a 

telekomunikační technice. Má lepší odolnost vůči únavě materiálu než Sn-37Pb pájka. Cín-

bismutové slitiny patří mezi hlavní materiály, které s oblibou používají japonští výrobci 

polovodičových součástek pro povrchovou úpravu vývodů. Negativní vlastností této pájky je, 

že při přidání olova může vytvořit slitinu s velmi nízkou teplotou tání (96 °C). [2] 

 

2.1.6. Pájka Sn-52In 

 

Tato eutektická slitina má teplotou tání 118 °C. Je drahá a dostupnost india je 

omezená, proto se neočekává výrazné uplatnění v elektronice. Forma s nižším obsahem india 

Sn-8In má teplotu tání v rozmezí 210 °C až 217 °C a vyznačuje se daleko vyšší únavovou 

životností než Sn-37Pb. [2] 



17 

 

 Třísložkové pájky bezolovnaté pájky 2.2
 

V tabulka 2.2 je uveden základní přehled nejpoužívanějších třísložkových 

bezolovnatých pájecích slitin včetně jejich teploty tání. 

 
Tabulka 2.2: Třísložkové pájky bez olova a jejich teplota tání.[3] 

Pájka Složení Teplota tání (°C) 

Sn-Ag-Cu 

Sn-3,8Ag-0,7Cu 217 

Sn-3,1Ag-1,5Cu 217 

Sn-3,5Ag-0,75Cu 218 

Sn-3Ag-0,5Cu 220 

Sn-Ag-Bi 

Sn-3,3Ag-4,7Bi 219 až 220 

Sn-3,5Ag-1Bi 210 až 215 

Sn-1,5Ag-6Bi 187,6 až 228,9 

Sn-Ag-In Sn-2,8Ag-20In 178 

Sn-Cu-Se (nebo Te) Sn-4,75Cu-0,25Se (Te) 210 až 217 

Sn-Zn-Bi Sn-8Zn-3Bi 193 

 

2.2.1. Pájka Sn-Ag-Cu 

 

Jedná se o nejpoužívanější bezolovnatou pájku pro elektronickou montáž. Instituty 

DTI (European Department of Trade and Industry), ITRI (International Tin Research 

Institute) a NEMI (National Electronic Manufacturing Initiative) doporučují tento typ pájky. 

Protože se na určitá složení vztahuje patent, existuje mnoho variací těchto pájek lišících se 

zastoupením jednotlivých prvků. Nejběžnější složení je 3 % až 4 % Ag, 0,5 % až 2 % Cu, 

zbytek Sn, s teplotou tání 217 °C až 218 °C. [2] 

 

Klíčová vlastnost je zvýšená únavová životnost pájeného spoje (tři až čtyřikrát vyšší 

než u Sn-37Pb). Vysoká odolnost vůči únavě materiálu se připisuje struktuře s rozptýlenými 

Ag3Sn a Cu6Sn5 částicemi, které zabraňují pohybu dislokací. Tato pájka při použití tavidla 

pro pájení cínolovnatou pájkou nesmáčí měď. Pro dosažení potřebného smáčení je zapotřebí 

použít speciální tavidlo. Výběr vhodného tavidla výrazně ovlivňuje kvalitu pájení. Tuto pájku 

používají například firmy STMicroelectronics a Motorola jako materiál pro vývody typu 

BGA. Lze jí nahradit olovnatou pájku i v technologii flip-chip. Nevýhodou této pájky je 

vysoká cena vlivem obsahu stříbra. [2] 
 

Podle výzkumů IPC/JEDEC (Institute for Printed Circuits/Joint Electron Device 

Engineering Council) dosahují spoje pájené touto pájkou vyšší životnost než při pájení Sn-Ag 

nebo Sn-Pb. [2] Mez kluzu, pevnost ve smyku a odolnost vůči tečení je vyšší než u Sn-37Pb 

pájky. [3] 
 

2.2.2. Pájka Sn-Ag-Bi 

 

Do této skupiny pájek patří Sn-3,3Ag-4,7Bi (219 °C až 220 °C) a Sn-3,5Ag-1Bi 

(210  C až 215 °C). Bismut obsažený v pájce snižuje povrchovou energii, a tím zlepšuje její 

smáčivost. Je-li v pájce bismut zastoupen do 1 %, pak jsou atomy bismutu zachyceny v 

krystalové mřížce cínu. Je-li obsah bismutu vyšší, dochází k vytváření nezávislé druhé fáze. 

Pokud je bismut zastoupen v množství překračující 5 %, výrazně se sníží tvárnost celé pájky. 

Pájka s obsahem bismutu 1 % vykazuje dvakrát vyšší odolnost vůči únavě ve srovnání s Sn-
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37Pb pájkou, s obsahem 4,7 % bismutu má odolnost proti únavě srovnatelnou s Sn-37Pb. U 

pájek s obsahem bismutu nedochází tak často k odtrhnutí spoje od připojovací plošky při 

chladnutí pájky jako u Sn-37Pb. Jsou používány především japonskými společnostmi, a to jak 

pro samotné pájení, tak i pro povrchovou úpravu vývodů. [2] 
 

2.2.3. Pájka Sn-Zn-Bi 

 

Aby bylo možné pájet součástky, které neodolávají vysokým teplotám, a současně 

používat stávající technické prostředky, začalo se s vývojem pájek s nízkou teplotou tání 

(<183 °C). Na tento výzkum se soustředily hlavně japonské firmy vyrábějící elektroniku. Jako 

vhodné se ukázaly pájky se složením Sn-Zn-Bi, Sn-Ag-In a Sn-Bi. Pájka Sn-8Zn-3Bi (teplota 

tání 193 °C), sice přesahuje hranici 183 °C, ale už byla úspěšně použita v základních deskách 

pro počítače, které byly osazeny teplotně citlivými součástkami. V pájkách, ve kterých je 

zastoupen zinek, probíhá oxidace rychleji, a proto je není možné udržovat dlouhodobě v 

tekutém stavu (pájecí lázeň se rychle „kazí“). Pro zmírnění tohoto efektu se přidává 

bismut.[2] 
 

Přehled vybraných parametrů perspektivních dvousložkových a třísložkových 

bezolovnatých pájek a srovnání s eutektickou Sn-37Pb je v tabulka 2.3. [3]. 
 
Tabulka 2.3: Vybrané vlastnosti bezolovnatých pájek a eutektické cín-olovnaté.[3] 

 Sn-37Pb Sn-3,5Ag Sn-0,7Cu Sn-3,8Ag-0,7Cu 
Teplota tání (°C) 183 221 227 217 

Hustota (g.cm
-3

) 8,36 7,36 7,31 7,5 

Rezistivita (µΩ.cm) 15 10,8 10-15 13 

Pevnost v tahu (MPa) 46 35 23 48 

Pevnost ve smyku (MPa) 23 27 20-23 27 

Mez kluzu (MPa) 37 49 37 45 

Prodloužení (%) 31 39 45 - 

 Čtyřsložkové bezolovnaté pájky 2.3
 

Čtyřsložkové bezolovnaté pájky byly původně navrženy především pro strojírenské 

aplikace. Prvky Cu a/nebo Ni rozšiřují teplotní interval pastovitého stavu, což negativně 

ovlivňuje zatékání pájky. Systém Sn-Ag-Sb-Zn, tabulka 2.4, byl původně navržen jako 

náhrada Sn-50Pb. [4] 
 
Tabulka 2.4: Čtyřsložkové bezolovnaté pájky [3][4] 

Pájka Složení Teplota tání (°C) 

Sn-Ag-Cu-Bi 

Sn-2Ag-0,5Cu-7,5Bi 186-212 

Sn-3,5Ag-0,7Cu-5Bi 198-213 

Sn-2Ag-0,75Cu-3Bi 205-217 

Sn-Ag-Cu-Sb Sn-2,5Ag-0,8Cu-0,5Sb 217 

Sn-Ag-Bi-Zn 

Sn-1,5Ag-4Bi-1Zn 201,4-228,5 

Sn-1,5Ag-6Bi-1Zn 192,2-225,2 

Sn-2Ag-4Bi-1Zn 189,6-226,7 

Sn-2Ag-1,6Bi-1Zn 185,0-225,2 

Sn-Ag-Bi-Sb Sn-0,5Ag-4,5Bi-5Sb 228-234 

Sn-Ag-Cu-Ni Sn-0,2Ag-4Cu-0,3Ni 238-377 

Sn-Ag-Sb-Zn 
Sn-1Ag-0,5Sb-2Zn 197-220 

Sn-1Ag-3Sb-1,5Zn 199-227 
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2.3.1. Pájka Sn-Ag-Cu-Bi 

 

Společně s eutektickými Sn-Ag-Cu a Sn-Ag se jeví jako přijatelná náhrada pro pájení 

přetavením. Možné kombinace této čtyřsložkové pájky jsou následující: Sn-2Ag-0,5Cu-7,5Bi 

(s teplotou tání v rozsahu 186 °C až 212 °C), Sn-3,5Ag-0,7Cu-5Bi (198 °C až 213 °C) a Sn-

2Ag-0,75Cu-3Bi (205 °C až 217 °C). Při pájení vlnou se objevuje problém s oddělením pájky 

od měděné plošky. [2] 

 

2.3.2. Pájka Sn-Ag-Cu-Sb 

 

Jedna z nejznámějších pájek v této kategorii je pájka patentovaná jako CASTIN® (Sn-

2,5Ag-0,8Cu-0,5Sb s teplotou tání 217 °C). Vykazuje dobrou smáčivost, produkuje méně 

strusky a pevnost pájeného spoje je vyšší než u pájek na bázi Sn-Cu a Sn-Ag. Tepelná a 

elektrická vodivost je srovnatelná s eutektickou pájkou Sn-Pb. Přítomnost antimonu snižuje 

tvorbu intermetalických struktur a nepatrně zjemňuje zrnitou strukturu. Tato pájka také 

vykazuje lepší odolnost proti únavě než standardní cín-olovnatá pájka. Na základě těchto 

charakteristik má tato pájka potenciál stát se adekvátní náhradou za Sn-37Pb. Kvůli obsahu 

antimonu se zjišťovala toxicita pájky. Ukázalo se, že se při běžném pájecím procesu 

neobjevuje toxická forma antimonu. Navíc nízký obsah antimonu (< 1 %) tvoří přípustnou 

úroveň toxicity. [2] 

 

Další používanou kombinací v této kategorii je Sn-3,8Ag-0,7Cu-0,25Sb. Tato pájka 

byla v projektu IDEALS vybrána jako vhodná pro pájení vlnou. Odtrhnutí pájky od povrchu 

při chladnutí se vyskytuje v minimální míře. [2] 

 
Tabulka 2.5: Přehled teplot tavení a využití používaných bezolovnatých pájek [4] 

Oblast tavení (°C) Pájka Využití v průmyslu Společnost 

Slitiny s vysokým bodem tavení (>210°C) 

227 Sn/Cu 
Spotřebitelský Panasonic  

Telekomunikace Nortel 

221 Sn/Ag*   

217 Sn/Ag/Cu 

Automobilový Panansonic  

Telekomuniakce 
Nokia,Nortel, 

Panasonic,Toshiba 

217 

Sn/Ag/Cu/Sb   

Sn/In/Ag*   

Sn/Ag/Cu/Zn   

Sn/Ag/Bi/Cu Vojenský/Letecký Panasonic 

Sn/Ag/Bi/Cu/Ge Spotřebitelský Sony 

Slitiny s bodem tavení v rozsahu 180-210°C 

206-213 Sn/Ag/Bi/X Spotřebitelský Panasonic 

206-213 Sn/Ag/Bi 
Vojenský/Letecký Panasonic  

Spotřebitelský Hitachi 

199 Sn/Zn Spotřebitelský NEC, Pan., Toshiba  

Slitiny s nizkým bodem tavení (<180°C) 

 Sn/Bi/Zn   

138 Sn/Bi  Panasonic 
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Přehled pájek využívaných pro bezolovnaté pájení je uveden v tabulka 2.5. Aby bylo 

možné nahradit olovo jiným kovem, je nutné souhrnně splnit několik základních požadavků: 

slitina musí být netoxická, blízká teplota tání slitině Sn-Pb, dobré elektrické a tepelné vlastnosti, 

přijatelné smáčení, vytvoření spolehlivého spoje, dostupná cena slitiny. Základní používané kovy, 

které byly dosud zmíněny, jejich teploty tání a vliv na výslednou vlastnost slitiny jsou uvedeny na 

(obrázku 2.1). 

 

 
Obrázek 2.1: Alternativy pro bezolovnaté pájky [6] 

 Tavidla 2.4
 

Jedná se převážně o kapalnou, plynnou nebo pevnou látku, která při ohřátí zrychluje 

nebo podporuje smáčení pájených materiálů pájkou. Tavidla pomáhají za působení tepla 

odstranit z povrchu pájeného materiálu oxidy, nečistoty a chrání jej i proti oxidaci během 

procesu pájení. Reakce tavidla s oxidy zapříčiní zvýšení povrchového napěti pájeného 

povrchu a tím zlepšení smáčivostí. Přísady, pomocí kterých dosahujeme dobrých pájecích 

výsledků, se nazývají aktivátory. 

 

2.4.1. Funkce tavidla 

 

Tavidlo za spolupůsobení tepla napomáhá fyzikálně i chemicky k vytvoření 

spolehlivého pájeného spoje:  

 

 reaguje s oxidy a nečistotami na spojovaném povrchu i pájce a brání reoxidaci 

povrchů – tj. chemická funkce  

 odstraňuje reakční produkty z pájeného povrchu a umožňuje pájce dostat se do 

pracovní vzdálenosti s kovovými povrchy – tj. fyzikální funkce  

 zvyšuje povrchové napětí pájeného povrchu, snižuje povrchové napětí pájecí slitiny 

a umožní pájce, aby se dobře roztekla po pájeném povrchu  

 zlepšuje přenos tepla od tepelného zdroje k pájenému místu – tj. tepelná funkce  
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 v pájecí pastě suspenduje kuličky pájky, řídí tixotropní a rheologické vlastnosti 

a „zapouzdřuje“ pohyblivé ionizovatelné zbytky po procesu pájení.  

 

Pro bezolovnaté pájení s vyššími pracovními teplotami, většího podílu Sn v pájce a 

tím i větší oxidaci pájky dochází k zásahům do formulace zejména bezoplachových tavidel, 

která mají malé „technologické okno“ - úpravy aktivačních teplot i časů. Všeobecně se 

používají stejné typy tavidel jako u olovnatých pájek, dochází často ke změně ROL0 na REL0 

i větší aktivaci tavidla. Preferují se bezoplachová tavidla na bázi pryskyřic - ekologické i 

ekonomické důvody. Standardní členění tavidel dle základní tavidlové složky popisuje norma 

J-STD-004 . Tavidla jsou převážně v kapalné a pastovité formě, značí se např. ROL0, REL0, 

ORL0 ORL1. [7] 

 

2.4.2. Složení tavidla 

Tavidlo se klasicky skládá z následujících složek uvedených na (obrázku 2.2). 

 

 
Obrázek 2.2: Složení tavidla [7] 

 

Podle základní tavidlové složky se tavidla dělí do 3 typů:  

 tavidla na bázi přírodních i syntetických pryskyřic, 

 tavidla na bázi organických kyselin, 

 tavidla na anorganické bázi (ne pro elektrotechnický průmysl). 

 

Aktivátory se používají na bázi:  

 organických kyselin R-COOH, 

 aminů R-NH,  

 organických halidů s ionty Cl-, Br-, F-, J- nebo organických halogenů s prvky F, Cl, 

Br, J. 

 

Rozpouštědla se používají na bázi  

 organické (VOC), 

 anorganické - H2O (VOC FREE), 

 kombinované (s nízkým obsahem VOC). 

 

Bezhalidové pájecí pasty a tavidla jsou materiály do obsahu 0,05 hm. % iontů Cl-, Br-

, F-, J-. Termín bezhalidové se používá u tavidel klasifikovaných dle J-STD 004, kde ke 

stanovení jejich obsahu se používá iontová chromatografie. 

 

Bezhalogenové materiály obsahují prvky F, Cl, Br, J zabudované v organických 

látkách. Jako halogen free materiály jsou materiály do obsahu 0,09 hm. % Cl nebo Br (tj.< 
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900 ppm), event. do 0,15 % hm.% Cl a Br dohromady (tj.< 1500 ppm). Organické látky 

obsahující halogenové prvky lze spálením konvertovat do halidů.[7] 

 

2.4.3. Klasifikace tavidel 

 

V tuzemsku se používá několik členění tavidel. Tabulka 2.6 a tabulka 2.7 klasifikuje 

tavidla pro měkké pájení dle ČSN EN ISO 29454-1 a dle německé normy DIN 8511. 

 
Tabulka 2.6: Klasifikace tavidel pro měkké pájení dle ČSN EN ISO 29454-1 [7] 

Typ Tavidla Zákl. Složka Aktivátor Forma Tavidla 
1. Pryskyřicové 1. Kalafuna 

2. Bez kalafuny 

3. Syntetická 

pryskyřice 

1. Bez aktivátoru 

2. Aktivováno 

halogenidy 

3. Aktivováno bez 

halogenidů 

A. Tekuté 

B. Tuhé 

C. Pasta 

2. Organické 1. Rozpustné ve vodě 

2. Nerozpustné ve vodě 

1. Bez aktivátoru 

2. Aktivováno 

halogenidy 

3. Aktivováno bez 

halogenidů 

A. Tekuté 

B. Tuhé 

C. Pasta 

2. Anorganické 1. Soli 

2. Kyseliny 

3. Zásady 

1. NH4CL 

2. bez NH4CL 

1. kys. fosforečná 

2. jiné kyseliny 

3. Aminy nebo amoniak 

A. Tekuté 

B. Tuhé 

C. Pasta 

 
Tabulka 2.7: Klasifikace tavidel dle DIN 8511 [7] 

Typ Charakteristika 
F-SW 34 Organické bezhalogenidové kyseliny s přírodní pryskyřicí bez aminů 

F-SW 33 Syntetické pryskyřice s organickými aktivátory bez halogenidů a aminů 

F-SW 32 Čistá přírodní pryskyřice s organickými aktivátory bez halogenidů a aminů 

F-SW 26 
Přírodní pryskyřice nebo modifikovaná přírodní pryskyřice s přísadou organických aktivátorů s 

halidy v max. množství 0,6 % 

 

Nejnovější členění tavidel dle ANSI J-STD-004 popisuje tabulka 2.8. Tavidla jsou na 

bázi přírodní pryskyřice (RO), syntetické (RE), organických kyselin (OR) i anorganických 

látek (IN). Norma značí aktivitu tavidla i tavidlových zbytků písmeny L (low – nízká), M 

(moderate - střední), H (high – vysoká). Aktivace halogenidy je indikována číslicí 1. Tavidla 

se značí např. ROL0, ORL0 ORL1 aj. 

 
Tabulka 2.8: Klasifikace tavidel dle ANSI J-STD-004 [7] 

 
 



23 

 

Nejstarší dělení tavidel dle aktivních složek R, RMA, RA, RSA podle MIL-F-14256 

se stále ještě v praxi používá, ale normy MIL už neplatí. Totéž dělení je i dle QQ-S-571E. 

MIL-F-14256 byla nahrazena normou J-STD-004. [7] 
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3. Intermetalické sloučeniny 
 

Intermetalická sloučenina (IMC) je homogenní chemická sloučenina tvořená ze dvou 

nebo více kovů. Interpolací vlastností složek nelze předpovědět vlastnosti IMC, většinou 

existují jen v úzkém oboru koncentrací, mají přesné chemické složení, kterým jsou 

charakterizovány. Poměr atomů jednotlivých kovů IMC je tvořen celými čísly, pro označení 

je používána chemická symbolika, např. Cu3Sn pro tzv. ε-fázi. Jedna slitina ovšem může 

tvořit řadu IMC fází v závislosti na koncentraci. Vazba mezi atomy u IMC je ve své podstatě 

kovová, avšak má přídavný iontový charakter, který je způsoben rozdílem v elektronegativitě 

atomů. Jednotlivé atomy IMC jsou uspořádány v krystalové mřížce. Tyto vrstvy se vyskytují 

na rozhraní mezi pájeným povrchem a pájecí slitinou a výrazně ovlivňují spolehlivost 

pájeného spoje. Na straně jedné zajistí vyšší pevnostní charakteristiky formovaného spoje, na 

straně druhé jsou IMC vrstvy podstatně křehčí než pájka i základní materiál a tím redukují 

životnost pájeného spoje. Ke vzniku IMC vrstvy dochází procesem rozpouštění pájeného 

povrchu v tekuté pájce i procesem difúze. Po ztuhnutí pájky se zastaví vytváření IMC vrstvy 

mechanismem rozpouštění a pokračuje mechanismem difúze v pevné fázi, ta je výrazně větší 

při zvýšených teplotách. [8] 

 

Přehled možných IMC ve spoji tvořeném různými bezolovnatými pájkami a měděným 

povrchem je uveden v tabulka 3.1. 

 
Tabulka 3.1: IMC u různých pájecích slitin při pájení měděného povrchu [9] 

Pájecí slitina IMC v objemu pájky IMC na Cu podkladu 
Sn-3,5Ag  Ag3Sn  Cu6Sn5, Cu3Sn  

Sn-3,4Ag-0,8Cu  Ag3Sn, Cu6Sn5, Cu3Sn  Cu6Sn5, Cu3Sn  

Sn-3Ag-1Bi-0,5Cu  Ag3Sn, Cu6Sn5, Cu3Sn  Cu6Sn5, Cu3Sn  

Sn-3Ag-3Bi  Ag3Sn  Cu6Sn5, Cu3Sn  

Sn-0,7Cu  Cu6Sn5, Cu3Sn  Cu6Sn5, Cu3Sn  

Sn-9Zn  -  CuZn, Cu5Zn8, Cu6Sn5, Cu3Sn  

Sn-8Zn-3Bi  -  CuZn, Cu5Zn8, Cu6Sn5, Cu3Sn  

Bi-43Sn  -  Cu6Sn5, Cu3Sn, Cu-Sn-Bi  

Bi-42Sn-0,5Ag  Ag3Sn  Cu6Sn5, Cu3Sn, Cu-Sn-Bi  

Sn-5Sb  Sb2Sn3  Cu6Sn5, Cu3Sn  

In-48Sn  -  Cu6Sn5, Cu3Sn, Cu-In-Sn  

 

Stárnutí pájených spojů je zásadním způsobem ovlivněno tvorbou difúzní vrstvy 

vytvořené na rozhraní cínu a mědi, jak je patrné z obrázku 3.1. Tato vrstva na jedné straně 

potvrzuje, že došlo k vytvoření pájeného spoje, ale na straně druhé působí negativně na 

zhoršení jeho vlastností, ať už zvyšováním odporu spoje nebo s postupem času dokonce jeho 

mechanickým narušením. Difúzní vrstva je tvořena intermetalickými slitinami Cu6Sn5, Cu3Sn 

atd., které mají tu vlastnost, že s časem narůstají, resp. zvyšují svojí tloušťku, což je výrazně 

urychlováno působením zvýšených teplot. Běžné tloušťky difúzní vrstvy se pohybují řádově 

v mikrometrech, avšak mohou narůstat až na několik desítek mikrometrů. Potom takový spoj 

ztrácí své mechanické a elektrické vlastnosti, a v určitém okamžiku přestává plnit 

požadovanou funkci. [5] 
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Obrázek 3.1: Detailní pohled na strukturu pájeného spoje tvořeného pájkou SnPb [11] 

 

 Vliv IMC na životnost pájeného spoje 3.1
 

Únava materiálu působením teploty je často sledovaným důvodem selhání pájeného 

spoje a tím i celého zařízení. Díky rozdílným koeficientům délkové roztažnosti jednotlivých 

prvků zařízení (nejvíce substrátu DPS a těla součástky) dochází k mechanickému zatěžování 

pájených spojů. Proto jsou poruchy v IMC vrstvách nejčastější příčinou selhání spoje. 

Historicky je mnoho studií zaměřeno na zkoumání IMC vrstev, převážně na rozhraní olovnaté 

pájky a měděné podložky. Potvrzena je snižující se životnost pájených spojů v důsledku větší 

tloušťky IMC vrstev [7]. Obdobně nás IMC vrstvy zajímají při použití bezolovnatých pájecích 

slitin. Především má zvětšující se vrstva IMC negativní vliv na elektrickou vodivost, tepelnou 

vodivost a mechanickou pevnost pájeného spoje. [7] 

 

Životnost pájených spojů je posuzována pomocí různých testů. Nejčastěji je možné se 

v literatuře setkat s využitím zrychleného stárnutí pomocí zvýšené teploty. Zde se projevuje 

narůstající vrstva IMC. Stárnutí pájených spojů při teplotách 80, 100, 125 a 150° C po dobu 

až 6 měsíců popisuje Hongtao ve svém článku [11]. Pájené spoje byly tvořeny pájkou 

SAC405, SAC305 a eutektickou Sn-Pb. Práce prokázala významný vliv zvýšené teploty na 

vlastnosti vzorků. Test byl vyhodnocován pomocí mechanické zkoušky, kdy se zvyšující se 

teplotou i dobou stárnutí vydržely spoje menší namáhání. Díky již zmíněné teplotní roztažnosti 

je často využíváno pro testování životnosti teplotní cyklování. Při testu dochází k zvýšenému 

namáhání pájených spojů. Křehké IMC vrstvy při takovém namáhání praskají a po rozšíření 

prasklin ve spoji dochází k jeho selhání [11]. 
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4. Testování pájeného spoje 
 

 Mechanické zkoušky 4.1
 

Tepelné změny a mechanické vibrace ovlivňují životnost pájeného spoje a mohou 

způsobit jeho selhání (kritické např. u flip-chip – malé vývody a tím i pájené spoje). Tyto 

změny jsou obvykle cyklické, čímž za provozu dochází k únavě materiálu. Proto je důležité 

analyzovat mechanické vlastnosti pájených spojů. [13] 

 

Mechanické zkoušky se používají pro zjištění deformace pájky v závislosti na době 

působení vnějších zatěžovacích sil. V této práci jsou vybrány zejména zkoušky užívané ve 

výrobě elektroniky a DPS. Testování se provádí vibracemi, střihem, tahem, krutem, ohybem 

atd. Pájené spoje jsou mechanicky omezené na rozhraní mezi substrátem a pájkou, protože 

substrát se deformuje pružně na rozdíl od pájky, která se deformuje nepružně. Všechny 

mechanické zkoušky jsou destruktivní a mohou vést ke zničení spoje nebo spojovaných dílů a 

součástek. [14] 

 

4.1.1. Zkouška střihem 

 

Tato metoda je pro výrobu elektroniky (převážně spoje tvořené měkkými pájkami) 

popsána normou ČSN EN 60749 – 19 jako zkouška pevnosti čipu střihem nebo normou ČSN 

EN 62137 – 1 – 2 jako zkouška pevnosti ve smyku. Pro tvrdé pájení je popsána v normě ČSN 

EN 12797, kde jsou popsány i ostatní destruktivní mechanické zkoušky pro tvrdě pájené spoje 

(tedy zkoušky tahem, ohybem, odolnosti vůči odtržení, atd.). Je to zavedená metoda pro 

hodnocení nejen míry šíření trhlin a poškození pájených spojů, ale také celkové síly spoje. 

Princip je založen na předpokladu, že přítomnost trhlin v pájeném spoji, jejich velikost a 

rozsah šíření, bude mít vliv na pevnost spoje. Z tohoto může být stanovena souvislost mezi 

pevnosti pájeného spoje a jeho selháním. Při této zkoušce se tedy zkoumá síla, která je 

potřebná k utrhnutí součástky v pájeném spoji. Tato síla je odlišná pro různé typy pájek. [14] 

[15] [16] 

 

Zkouška se běžně provádí při pokojové teplotě, ale může se provádět i při zvýšených 

teplotách nebo po teplotním cyklování. Při použití teplotního cyklování je normou ČSN EN 

62137 – 1 – 2 doporučeno cyklování od -40 do +125 °C, přičemž změna teploty od spodní 

hranice po horní trvá 30 min. Deska se po skončení teplotního cyklování může testovat až po 

více jak 4 hodinách. Do té doby je umístěna ve standardních atmosférických podmínkách. Při 

nastavování střihové hlavy musí být hlava rovnoběžně s testovanou součástkou. Nesprávné 

nastavení způsobuje předčasné popraskání pájeného spoje, což vede k nepřesným výsledkům. 

[16] [17]. Obrázky 4.1, 4.2 a 4.3 ukazují místa utržení a nastavení hlavy při testu střihem. 

 

Dalším parametrem, který se nastavuje, je výška hlavy. Dle normy musí střihová hlava 

tlačit minimálně do ¾ výšky testované součástky. Je důležité, aby střihová hlava tlačila na co 

největší boční plochu součástky, ale zároveň se nedotýkala desky. Před zkouškou se také 

nastavuje rychlost posuvu hlavy. Doporučená hodnota je od 0,5 do 9 mm/min. Samozřejmostí 

je také správné upevnění desky, aby nedocházelo k jejímu pohybu v průběhu testu, což by 

zkreslovalo výsledky. Po nastavení střihové hlavy před součástku se spustí test. Působící síla 

se zvyšuje, dokud nedojde k utržení součástky a následně se zaznamená. [14] [17] 
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Obrázek 4.1: Místa utržení při testu střihem [16] 

 

 
Obrázek 4.2: Zarovnání střihové hlavy dle [18] 

 

 

 
Obrázek 4.3: Nastavení výšky střihové hlavy dle [18] 

  



28 

 

4.1.2. Zkouška tahem 

 

Při zkoušce tahem působí na testovací vzorek síla, jejímž působením se spoj 

deformuje (v tomto případě prodlužuje, natahuje) a síla má určitý nárůst v čase (řádově v 

jednotkách N/s). Příklad zkušebního vzorku je na (obrázku 4.4). Deformace se měří 

tenzometry, které jsou umístěny na horní straně připájené součástky. Tato metoda se ovšem 

v současnosti nedoporučuje k užití v praxi kvůli komplikacím spojeným s upevněním 

tenzometru ke zkušebnímu vzorku. [14] 

 

 
Obrázek 4.4: Zkušební vzorek a průběh zkoušky [14] 

4.1.3. Zkouška proti odtržení 

 

Tato metoda je popsána normou ČSN EN 62137-1-1. Používá se pro součástky pro 

povrchovou montáž s vývody typu gull wing (racčího křídla). Slouží pro hodnocení pevnosti 

pájeného spoje na tah a je vhodná pro hodnocení pájeného spoje po teplotním cyklování.  

Při testování se deska s testovanou součástkou umístí do přípravku, který zajistí, že 

tahová síla bude působit na desku se součástkou pod úhlem 45°. Při použití teplotního 

cyklování je v normě doporučeno cyklování od -40 do +125 °C, kdy změna teploty od spodní 

hranice po horní trvá 30 min. Doporučený střední počet cyklování je 500 cyklů a maximální 

1000 cyklů. Deska se po teplotním cyklování může testovat až po více jak 4 hodinách, kdy je 

umístěna ve standardních atmosférických podmínkách. Pro součástky typu SOIC, TSOP a 

QFP s roztečí vývodů 0,5 mm je doporučená rychlost tahu 0,5 mm/min. [19] 

 

Tato metoda je destruktivní a můžou u ní nastat následující poruchy: [19] 

 utržení nožičky od součástky, 

 utržení mezi intermetalickou vrstvou, 

 utržení celého pájeného spoje od kontaktní plošky, 

 utržení celého pájeného spoje i s kontaktní ploškou. 

 

 
Obrázek 4.5: Zkouška odolnosti proti odtržení dle [19] 
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 Termomechanické zkoušky 4.2
 

Mechanické vlastnosti pájených spojů výrazně zasahují do životnosti a funkčnosti 

jednotlivých výrobků. Nejvíce náchylné jsou na mechanické namáhání, (ohyb, tah, smyk) a na 

otřesy. S těmito druhy namáhání se moderní přístroje potýkají téměř neustále, proto je 

důležité podrobovat spoje a další části zařízení testům. 

 

Mechanické vlastnosti jsou ovlivněny mikrostrukturou materiálu. [20] Mikrostruktura 

je daná: pájkou, pájecími ploškami, součástkami, procesem přetavení a pracovními 

podmínkami (vibracemi, teplotami). Významný vliv na mechanické vlastnosti spoje má 

tepelné namáhání, které může zapříčinit vnitřní termomechanické napětí. Vznik 

termomechanického napětí, je zapříčiněno rozdílnou tepelnou roztažností jednotlivých 

součástí spoje. Zátěž těmito termomechanickými změnami vede k únavě spoje, ke vzniku 

trhlinek a následnému poškození. [20] 

 

4.2.1. Zrychlené testování  

Zrychlené testy, konstantním namáháním se pozoruje časově závislé šíření poruch na 

zkoumaném vzorku. U krokového namáhání, je namáhání na vzorek postupně zvyšováno. U 

tohoto namáhání je důležité sledovat poslední krok, při kterém dojde k poruše. Pro zrychlené 

testování se nejčastěji používá konstantní namáhání silou, nebo mezní teplotou. [21] 

4.2.2. Tepelné zkoušky  

Tepelné zkoušky za ustáleného stavu se mohou rozdělit na dvě skupiny, jednou 

skupinou jsou nízkoteplotní zkoušky. Zde se pomocí cyklického namáhání nízkou teplotou 

zjišťuje křehkost materiálu. Druhou skupinou jsou vysokoteplotní zkoušky. Zde se sledují 

mechanizmy probíhající za zvýšených teplot, jako jsou: difúze, teplotní migrace, tečení 

materiálu atd. [21]  

4.2.3. Tepelné cyklování  

Tepelné cyklování je proces cyklických změn teploty na zkoumaný vzorek. Rychlost 

změny musí být dostatečně pomalá, aby se vyloučilo působení tepelného šoku. Udává se 

hodnota 20°C/min. Změna teploty v komoře způsobuje pnutí, které sebou přináší poruchy 

struktury. [21]  

4.2.4. Teplotní šok  

Je zkouška, při které se dosahuje rychlé změny okrajových teplot, při kterých dochází 

k deformacím a pnutím. Rychlost změny teploty u teplotního šoku je na rozdíl od cyklování 

větší než zmiňovaná hodnota 20°C/min. K deformacím dochází díky rychlým změnám 

teplotního gradientu. [21]  

 

4.2.4.1. Spolehlivost pájek SN100C a SAC305 po teplotním cyklování 

 

U bezolovnatého pájení se snažíme dosáhnout takových procesů a směsí pájecí past, 

pro co nejlepší přiblížení spolehlivosti pájení podobné, jako u slitiny Sn-37Pb. V tomto 

kontextu znamená "spolehlivost" dobu provozu vyrobeného prvku, po kterou si zachovává 

funkčnost spoje stejnou, jakou měl při uvedení do provozu. Největší zastoupení 

bezolovnatých slitin mají SAC305 (Sn-3.0Ag-0.5Cu) a Sn, Cu , Ni, Ge - slitina SN100C. [12] 
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Obrázek 4.6: Příklady účinků smršťování slitin SN100C a SAC305 [12] 

 

Obrázek 4.6 znázorňuje spoje SN100C a SAC305 ve stavu zapájení (vlevo) a po 1000 

tepelných cyklech (- 40 / + 125 ° C, 30 minutové prodlevy). V případě SN100C, protože 

tuhne téměř izotermicky jako eutektikum při 227 °C, nedochází ke smršťování a povrch je 

hladký a jasný. Po tepelném cyklu je povrch SN100C narušován pnutím, ale neexistuje žádný 

důkaz praskání. Naproti tomu v slitině SAC305 jsou patrné smrštěné dutiny a jejich rozvoj v 

trhliny. Způsob, jakým se vytvářejí dutiny lze vysvětlit s odkazem na (obrázek 4.7, obrázek 

4.8 a obrázek 4.9). Tuhnutí začíná růstem primárních cínových dendritů v oblastech, kde 

teplota roztavené pájky klesla pod teplotu tavení. Tyto cínové dendrity pokračují v růstu, 

dokud zbylá kapalina neztuhne jako eutektikum, čímž se dendrity z dutiny stahují. Protože se 

již tuhá pájka dále ochlazuje, pokračuje v otvírání dalších dutin smršťováním pájky.[12] 

 

 
Obrázek 4.7: Mechanismus výskytu smršťování a) [12] 
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Obrázek 4.8: Mechanismus výskytu smršťování b) [12] 

 
Obrázek 4.9: Mechanismus výskytu smršťování c) [12] 

 

Obrázek 4.10 ukazuje změny, ke kterým dochází ve spojích SN100C a SAC305v 

důsledku tepelných cyklů prováděných za následujících podmínek: -45 ° C 15 minut setrvání/ 

+ 125 °C 25 minut setrvání. U spojů Sn-3.8Ag-0.7Cu se objevily praskliny po 2000 cyklech 

s úplným selháním po 4000 cyklech. U Sn-0.7Cu se neobjevily žádné velké trhliny až do 3000 

cyklů a až do 4000 cyklů pro SN100C. Závěr je, že SN100C má vynikající odolnost proti 

tepelné únavě. [12] 

 

 
Obrázek 4.10: Průřezy znázorňující výskyt trhlin v povrchu součástek [12] 
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4.2.4.2. Intermetalické spoje Sn-58Bi / Cu pájených spojů po teplotním cyklování. 

 

Bezolovnatá pájka Sn-Bi je v posledních letech považována za jednu z nejslibnějších 

slitin bez obsahu olova, která nahradí běžné pájky Sn-Pb. Eutektická slitina se sestává 

z eutektické kompozice 42% hmotnostních Sn a 58% hmotnostních Bi s teplotou tání 138 ° C. 

Jeho nízká teplota tání je v některých případech speciálně používána k pájení.[23] 

 

Jako podklady v této studii [23] byly použity komerční měděné desky o rozměrech 20 

mm x 20 mm x 2 mm. Měděné substráty byly broušeny papírem z karbidu křemíku a leštěny 

diamantovou pastou o průměru 0,25 μm, dokud nebyla získána zrcadlová plocha. Připravené 

substráty byly potom ponořeny do 5% kyseliny dusičné (HNO3), aby se odstranila jakákoli 

oxidová vrstva. Následně byla nanesena pájecí pasta Sn-58%Bi o průměru 5 mm a pájené 

spoje byly vytvořeny za pomoci infračervené pece F4N. Vzorky byly přetaveny při teplotě 

nad teplotou tání, ale maximální teplota nebyla po dobu 250 s vyšší než 170°C.[23] 

 

Po přetavení byly připravené pájené spoje vystaveny izotermickému testu stárnutí ve 

vakuové peci při teplotě 120 °C po dobu 1 dne, 3 dnů, 6 dnů, 8 dnů a 10 dnů. Za účelem 

zjištění tvorby a vývoje mezifázové vrstvy IMC byly vzorky rozříznuty kolmo na rozhraní 

pájky / mědi pájecího spoje. Mikrostruktura pájených spojů po stárnutí v pevné fázi byla 

pozorována za použití skenovací elektronové mikroskopie a elementární kompozice 

interfaciální vrstvy IMC byla stanovena analýzou energetické disperzní rentgenové 

spektroskopie (EDX).[23] 

 

 Pro určení spolehlivých a opakovatelných údajů průměrné tloušťky vrstvy IMC bylo 

použito deseti různých snímků se stejným zvětšením (2000x) pro každý vzorek, na obrázku ze 

skenovací elektronové mikroskopie byl použit software analýzy pro měření ploch vrstev IMC. 

Tloušťka vrstev IMC je určena oblastí vrstev IMC, které dělí její délku. Průměrná tloušťka 

vrstev IMC byla potom vypočtena zprůměrováním výše uvedených pěti dat.[23] 

 

Na obrázku 4.11 jsou znázorněny mikrofotografie pájeného spoje Sn-58% Bi / Cu pří 

teplotním stárnutí za teploty 120 ° C pro různé časy. V 1 den jsou IMC s mimořádně tenkou 

vrstvou, Bi fáze je náhodně rozptýlena v matrici Sn (zobrazeno na obrázku 4.11 (a)), 

s narůstající dobou stárnutí se tmavá vrstva IMC zvětšuje, zatímco fáze Bi se přibližuje 

dendritickému tvaru, protože Sn nemá téměř žádnou rozpustnost ve fázi Bi, Bi fáze a Sn jsou 

odděleny v matrici. Když se doba stárnutí zvýšila na 8 dní, vytvořená vrstva IMC se vyvíjí do 

tvaru vlastní vrstvy. Navíc vrstva IMC roste postupně silněji, spolu s větší fází Bi v průběhu 

času.[23]  

 

Za účelem identifikace chemických kompozic pájkové matrice a fází IMC založených 

na stupni šedi v mikrofotografiích BSE (obrázek 4.12) byla použita EDX analýza k potvrzení 

fází. Obrázek 4.12 (a) znázorňuje, že vrstva IMC v objemové pájce, která je na obrázku 

4.11(e) poukázána štíhlou černou šipkou, je vrstva Cu6Sn5, která se skládá z 52,64 at. % Cu a 

47,36 at.% Sn. Obrázek 4.12 (b) ukazuje, že IMC vrstva přiléhající k substrátu Cu poukázána 

tlustou šipkou na obrázek 4.11 (e) je fáze Cu3Sn, která se odlišuje od ostatních IMC úrovní 

šedé barvy a skládá se z 79,05% Cu a 20,95 at.% Sn. Proto lze potvrdit, že Bi nemůže 

reagovat s Cu substrátem. Ve fázi pájení atomy Cu difundují do matrice a reagují s Sn (6Cu 

+5Sn→Cu6Sn5).[23] 
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Během stárnutí, je Cu6Sn5 nerovnovážný, s rostoucí dobou stárnutí, atomy Cu 

difundují do matrice a reagují s Cu6Sn5, aby udržely rovnováhu systému a snížily jeho 

volnou energii, což vede k (9Cu + Cu6Sn5→ 5Cu3Sn).[23] 

 

 

 
Obrázek 4.11: Mikrofotografie Sn-58% pájených spojů Bi / Cu při 120 °C po (a) 1 den, (b) 3 dny, (c) 

6 dní, (d) 8 dní a (e) 10 dnů.[23] 

 
Obrázek 4.12: EDX analýza vrstvy IMC: (a) štíhlá šipka (b) tlustá šipka viz obr. 4.11 (e).[23] 
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Byly změřeny tloušťky vrstev IMC a vykresleny s odmocninou času, aby se 

prozkoumal růst kinetiky IMC vrstvy. Obrázek 4.13 znázorňuje, že tloušťka vrstvy IMC je 

lineárně závislá s druhou odmocninou doby stárnutí, což naznačuje, že jde o mechanismus 

řízený difúzí. Růst IMC u spojů Sn-58Bi je mnohem pomalejší než růst IMC u Sn-3Ag-0.5Cu 

pájky.[23] 

 

 
Obrázek 4.13: Průměrná tloušťka vrstev IMC spojů Sn-58Bi / Cu s různou dobou stárnutí.[23] 
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5. Praktická část – Příprava testovacích substrátů 
 

 Testovací motiv 5.1
 

Testovací motiv byl zvolen vzhledem k rozměrům korundové keramické destičky 

(Al2O3) o rozměrech 2x2 palce (50,8 x 50,8 mm). Prostor destičky je rozdělen do devíti 

kvadrantů, pro lepší testování pevnosti pájeného spoje a lepšímu sledování vlivu teploty na 

jednotlivé součástky viz (Obrázek 5.1). Každá součástka má svoje testovací vývody pro 

měření elektrických veličin. Jako součástky jsou zvoleny propojky o velikostech pouzder 

1206, 0805 a 0603. Celý návrh byl proveden v programu OrCad Capture 16.6. 

 

 
Obrázek 5.1: Testovací motiv s rozmístěním součástek 

 

Z důvodů návaznosti výsledků je zvolen testovací motiv, který použil pro svou práci 

pan Vojtěch Jansa v jeho diplomové práci na téma „Teplotní stárnutí bezolovnatých 

nízkoteplotních spojů“ [22]. 

 
Obrázek 5.2: Převzatý testovací motiv [22] 

 

V tomto návrhu bohužel chybí testovací vývody a neobsahuje větší množství 

kvadrantů. 
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 Vybrané pájky pro experiment 5.2
 

Jako referenční pájka byla zvolena pájka SAC305 od společnosti Nevo s doporučenou 

teplotou přetavení 230-250°C, která je často využívána v bezolovnatém pájení. Další pájka je 

nízkoteplotní na bázi bismutu, která má teplotu přetavení pouze 165-185°C, díky čemu jsou 

komponenty a deska plošných spojů vystaveny nižšímu teplotnímu namáhání než u pájky 

SAC. Poslední pájka je olovnatá s příměsí stříbra. Tato pájka má teplotu přetavení mezi 

210-230°C. Pájka byla zvolena pro porovnání vlastností bezolovnatých a olovnatých pájek. 

První dvě pasty obsahují pryskyřicové tavidlo bez aktivace (ROL0) a poslední olovnatá 

obsahuje pryskyřicové tavidlo s aktivací (ROL1). Všechny pájky jsou vyrobeny společností 

Nevo a uvedeny v tabulce 5.1. 

 
Tabulka 5.1: Seznam pájek vybraných pro testování a jejich základní vlastnosti. 

Pájka Výrobce Složení Typ Tavidlo 
Velikost 

kuliček 

Teplota 

přetavení 
SAC 305 NEVO Sn/Ag3.0/Cu0.5 PF606-P30 ROL0 20-38µm 230-250°C 

Sn/Bi NEVO Sn42/Bi58 PF602-P30 ROL0 20-45µm 165-185°C 

Sn/Pb/Ag NEVO Sn62/Pb36/Ag2 SH-6209RMA ROL1 20-38µm 210-230°C 

 

5.2.1. Nanesení testovacích pájek 

 

Pro nanesení testovacích pájecích past byl použit multifunkční přístroj Uniprint PMG, 

na kterém je umístěna připravená kovová šablona s vytvořeným motivem. Destička je 

fixována za pomoci vakuového držáku ze spodní části substrátu a pevně uchycena mezi 

dvěma kovovými lištami. Následně je přiklopena horní část přístroje a proběhne kontrola 

sesouhlasení mezi vzorem šablony a pájecími ploškami na substrátu. Po kontrole je nanesena 

patřičná pájecí pasta na šablonu a spuštěn proces přejetí stěrky. Díky tixotropním vlastnostem 

pájky se během působení tlaku stěrky na pájku sníží její viskozita a tím dojde ke snadnému 

prostupu pasty přes šablonu. Po odskoku šablony zůstane na substrátu požadovaný motiv. Po 

depozici již na pájku nepůsobí tlak stěrky a opět se zvýší její viskozita na původní hodnotu, 

čímž je zamezeno jejímu roztékání. Celé nastavení je na (obrázek 5.3) 

 

 
Obrázek 5.3: Nanášení pasty na zařízení Uniprint PMG 
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Po nanesení pasty následovalo její ustálení s následným osazením SMD součástek na 

ručním manipulátoru M01 (obrázek 5.4). Tento stroj umožňuje pohyb jeho ramene s hlavou 

ve všech třech osách tj. (x, y, z). Na manipulační hlavě je umístěna kovová jehla, která drží 

součástku za pomoci vakuového zdroje. Hlava má dále otočný váleček, pomocí kterého lze 

otočit součástku do potřebné pozice. Po přitlačení součástky k destičce dojde k deaktivaci 

vakuového zdroje a součástka zůstane osazena na pájecí pastě daného substrátu. 

 

Pro osazení byly použity propojky o velikostech pouzder 1206, 0805 a 0603 

s hodnotou rezistivity 0 Ω (0R0). Z důvodu aktuálního nedostatku propojek byly zařazeny 

také odpory s hodnotou 2 Ω (2R00) u pouzder 0805. 

 

 
Obrázek 5.4: Ruční SMT manipulátor M01 

 

Ukázky osazených destiček FR-4 před pájecím procesem je možné vidět na (obrázek 

5.5) a součástky osazené na substrátu korundové keramiky pak na (obrázek 5.6.) 

 

 
Obrázek 5.5: Substráty FR-4 osazené SMD součástkami 
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Obrázek 5.6: Korundová keramika osazená SMD součástkami 

 Pájení připravených substrátů 5.3
 

Pro zapájení všech připravených a osazených substrátů byla použita průtažná pec 

s nucenou konvekci Essemtec RO300 FC/-C, která disponuje třemi samostatně nastavitelnými 

topnými zónami a jednou chladící zónou. Teploty lze nastavit v rozsahu od 20 °C do 300 °C. 

Bohužel během nastavování přetavovacích profilů byl značný problém s regulací teplot 

v jednotlivých zónách průtažné pece (vzájemné ovlivňování jednotlivých zón), proto byl 

přetavovací profil pro bizmutovou pájku na nižší teplotě přetavení a to na spodní hranici 

160°C. 

 

Předepsaný profil pájení pro referenční pájku PF606-P30 (Sn/Ag 3.0/Cu 0.5) je 

zobrazen na obrázku 5.7 a skutečně použitý přetavovací profil je uveden na obrázku 5.8.  

 

 
Obrázek 5.7: Předepsaný přetavovací profil pro pájku PF606-P30 (Sn/Ag 3.0/Cu 0.5) – zpracováno 

podle [24] 
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Obrázek 5.8: Skutečný přetavovací profil pro pájku PF606-P30 (Sn/Ag 3.0/Cu 0.5) 

 

Doporučený přetavovací profil pro olovnatou pájku SH-6209RMA (Sn62/Pb36/Ag2) 

je uveden na obrázku 5.9 a skutečný přetavovací profil je pak uveden na obrázku 5.10. 

 

 
Obrázek 5.9: Předepsaný přetavovací profil pro olovnatou pájku SH-6209RMA (Sn62/Pb36/Ag2) – 

zpracováno podle [25] 
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Obrázek 5.10: Skutečný přetavovací profil pro olovnatou pájku SH-6209RMA (Sn62/Pb36/Ag2) 

 

Doporučený přetavovací profil pro pájku na bázi bismutu PF602-P30 (Sn42/Bi58) je 

uveden na obrázku 5.11, skutečný přetavovací profil je pak uveden na obrázku 5.12. 

 

 
Obrázek 5.11: Předepsaný přetavovací profil pro pájku na bázi bismutu PF602-P30 (Sn42/Bi58) – 

zpracováno podle [26] 
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Obrázek 5.12: Skutečný přetavovací profil pro pájku na bázi bismutu PF602-P30 (Sn42/Bi58) 

 

Pokud se porovnají jednotlivé přetavovací profily, zjistí se, že profil olovnaté pájky 

SnPbAg je poměrně podobný bezolovnaté pájce SnAgCu, nicméně pájka SAC305 má celkově 

vyšší teploty v průběhu celého profilu, například maximální teplota je stanovena na 250 °C 

zatímco u pájky SnAgCu je 230°C. U bizmutové pájky je maximální teplota stanovena mezi 

165 – 185°C. Zde je zřejmé, že teplota je nižší o přibližně 65 °C než je u SAC305 pájky. Díky 

těmto teplotním rozdílům lze konstatovat, že u bizmutové pájky je mnohem menší teplotní 

namáhání pájených substrátů a také značná úspora energie. 

 

 Podmínky zrychleného teplotního stárnutí 5.4
 

Pro simulaci teplotního stárnutí byla využita teplotní komora CTS T-40-25 (obrázek 

5.13), která je umístěna na FEKT, VUT v Brně, a která by měla disponovat nastavením 

pracovních teplot v rozmezí od - 40°C do + 150 °C. Bohužel reálně je komora schopna se 

přiblížit spodní teplotě -30°C a občas i tato teplota bývá problematická. Původně měl být 

použit profil z normy IPS-9701 v rozmezí teplot od - 40°C do + 125 °C s. 

 

Zmíněný cyklus byl modifikován u spodní hodnoty z -40°C na -20°C pro dosažení 

bezproblémového průběhu celého testování. Nadefinovaný a reálný průběh cyklu je vidět na 

obrázku 5.14. 

 

Původní počet teplotních cyklů byl plánován na hodnoty 200, 400, 600 případně 800 

cyklů. Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu v České republice způsobené koronavirovým 

onemocněním COVID-19 a následné zdravotní situaci byla první sada vyjmuta reálně po 133 

cyklech, druhá sada po 379 cyklech, třetí sada až po 2037 cyklech a poslední sada po 2790 

teplotních cyklech. 
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Obrázek 5.13: Teplotní komora CTS T-40-25. 

 

 
Obrázek 5.14: Profil změřeného teplotního cyklu 

 Testování mechanické pevnosti ve střihu 5.5
 

Pro testování mechanické pevnosti ve střihu bude použito zařízení Dage PC2400 

(obrázek 5.15). Zařízení Dage PC2400 je multifunkční, poloautomatické zkušební zařízení, 

které nabízí všestranné destruktivní a nedestruktivní testování. Tester je ve stylu věže a je plně 

konfigurovaný pomocí řídicího počítače. V použité verzi byl dodán se s ručně nastavitelným 

stolem v ose X. Zařízení v dostupné konfiguraci umožňovalo např.: 

 

 Testování mechanické pevnosti ve stihu (např. elektronický součástek, pájecích kuliček, 

…), s použitím střihové síly až 100 kg. 

 Testování mechanické pevnosti v tahu, (např. u kontaktovacích drátků) pomocí síly až 10 

kg. 
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Dále lze nastavit několik dalších parametrů, které jsou potřebné pro správné provedení testu: 

 

 Rychlost hrotu při testování vzdálenosti od desky (pro testování nastaveno 300 µm/s), 

 Výška hrotu od substrátu při testu (pro testování nastaveno 100 µm), 

 Rychlost posuvu testovacího hrotu (pro testování nastaveno 16,7 µm/s), 

 Vzdálenost, kterou ujede hrot po utrhnutí součástky (pro testování nastaveno 500 µm), 

 Rozsah zatížení (pro testování nastaveno 100-150 N), 

 Procentní pokles z hodnoty rozsahu pro ukončení testu (pro testování nastaveno 20%), 

 Typ testu (pro testování nastaveno Destruktivní test.),. 

 

 
Obrázek 5.15: Zařízení Dage PC2400 
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6. Praktická část – Dosažené výsledky 

 Hodnoty rezistivity pájených spojů 6.1
 

Pro zjištění ověření funkce pájeného spoje a elektrické kontroly, byla u všech 

substrátů měřena hodnota rezistivity za pomoci čtyřvodičové metody. Měřen byl celý obvod 

od začátku až do konce. Naměřené hodnoty rezistivity v závislosti na počtu cyklů pro substrát 

z korundové keramiky Al2O3 jsou uvedeny v tabulce 6.1 a pro substrát FR-4 v tabulce 6.2. 

 
Tabulka 6.1: Naměřené hodnoty rezistivity pro keramický substrát Al2O3 

Pájka SAC 305 (Al2O3) SnPbAg (Al2O3) SnBi (Al2O3) 

počet 

cyklů 
0 133 379 2037 2790 0 133 379 2037 2790 0 133 379 2037 2790 

číslo 

substrátu 
R (Ω) R (Ω) R (Ω) 

1 42,103 
- 

- 

- 

- 

42,351 
- 

- 

- 

- 

42,321 
- 

- 

- 

- 

2 42,108 42,287 42,343 

3 

- 

42,035 

- 

42,155 

- 

42,330 

4 42,100 42,312 42,401 

5 

- 

42,109 

- 

OL* 

- 

OL* 

6 42,110 OL* OL* 

7 

- 

42,222 

- 

OL* 

- 

OL* 

8 42,231 OL* OL* 

9 
- 

42,209 
- 

OL* 
- 

OL* 

10 41,159 OL* OL* 

 
Tabulka 6.2: Naměřené hodnoty rezistivity pro substrát FR-4 

Pájka SAC 305 (FR-4) SnPbAg (FR-4) SnBi (FR-4) 

počet 

cyklů 
0 133 379 2037 2790 0 133 379 2037 2790 0 133 379 2037 2790 

číslo 

substrátu 
R (Ω) R (Ω) R (Ω) 

1 41,334 
- 

- 

- 

- 

41,365 
- 

- 

- 

- 

41,158 
- 

- 

- 

- 

2 41,338 41,374 41,147 

3 

- 

41,352 

- 

41,000 

- 

41,046 

4 41,338 41,207 41,196 

5 

- 

41,346 

- 

41,267 

- 

41,184 

6 41,397 41,251 41,168 

7 

- 

41,358 

- 

41,149 

- 

OL* 

8 41,279 41,188 OL* 

9 
- 

41,357 
- 

41,259 
- 

OL* 

10 41,406 41,454 OL* 

*OL – Open loop – otevřená smyčka  

 

Z uvedených dat lze vyčíst, že pájka SAC 305 je do prvních 379 teplotních cyklů 

poměrně konzistentní a až s následným velkým počtem cyklů se hodnota rezistivity zvýšila o 

cca 0,100 Ω na korundového substrátu. U FR-4 substrátu jsou hodnoty stabilní v celém 

rozsahu teplotních cyklů. K zásadnějším změnám došlo u olovnaté a bismutové pájky na 

korundovém substrátě, kde po 379 teplotních cyklech došlo k přerušení vodivé trasy na 

několika místech (průměrně 2-3 součástky na kvadrant) a tím pádem k otevřenému obvodu. 
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Na FR-4 došlo k problémům s měřením jen u bizmutové pájky po 2037 a více cyklech, kde 

došlo k masivní oxidaci pájecí pasty a odpadnutí SMD součástek ze substrátu viz. další 

kapitola. 

 

 Vizuální zhodnocení pájených spojů 6.2
 

Než započalo teplotní cyklování, proběhla vizuální kontrola všech pájených spojů. 

Spoje SAC pájky byly mírně lesklejší a měli světlejší barvu oproti bizmutové pájce, 

nejlesklejší spoje měla pájka na bázi olova. U žádné z testovaných pájek se nevyskytovaly 

kuličky v okolí pájeného spoje. Na FR-4 substrátu je možné mnohem zřetelněji vidět zbytky 

tavidla, které jsou v okolí součástky. Vše je zobrazeno na obrázku 6.1 až 6.6. 

 

 
Obrázek 6.1: Pájka SAC - 0 cyklů - Al2O3 

 
Obrázek 6.2: Pájka SAC - 0 cyklů - FR-4 
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Obrázek 6.3: Pájka SnPbAg - 0 cyklů - Al2O3 

 
Obrázek 6.4: Pájka SnPbAg - 0 cyklů - FR-4 

 
Obrázek 6.5: Pájka SnBi - 0 cyklů - Al2O3 
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Obrázek 6.6: Pájka SnBi - 0 cyklů - FR-4 

 

Mírná změna nastává po 133 teplotních cyklech, na všech pájkách je možné pozorovat 

mírný pokles lesku a zdrsnění povrchu pájky, nejvíce se změny projevují u bizmutové pájky. 

U SMD součástek pájených na keramice je možné pozorovat pozvolnou změnu barvy 

tavidlových zbytků, které jsou v okolí součástek a začínají tmavnout, obrázek 6.7 až 6.12. 

 

 
Obrázek 6.7: Pájka SAC - 133 cyklů - Al2O3 

 
Obrázek 6.8: Pájka SAC - 133 cyklů - FR-4 
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Obrázek 6.9: Pájka SnPbAg - 133 cyklů - Al2O3 

 
Obrázek 6.10: Pájka SnPbAg - 133 cyklů - FR-4 

 
Obrázek 6.11: Pájka SnBi - 133 cyklů - Al2O3 
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Obrázek 6.12: Pájka SnBi - 133 cyklů - FR-4 

 

Po 379 teplotních cyklech nejsou patrné žádné větší změny u SAC a SnPbAg pájky, 

nicméně u pájky na bázi bismutu je možné sledovat výraznější proces zdrsnění povrchu 

pájených spojů a pozvolný proces degradace, obrázek 6.13 a 6.14. V okolí součástek jsou 

patrné zvětralé zbytky od tavidla z pájecí pasty, na několika místech došlo také k přerušení 

vodivé cesty a to mezi vodivým spojem a pájenou ploškou s SMD součástkou. Stejný 

problém s přerušením vodivé cesty se vyskytuje také u olovnaté pájky SnPbAg. 

 

  
Obrázek 6.13: Pájka SnBi - 379 cyklů - Al2O3 

  
Obrázek 6.14: Pájka SnBi - 379 cyklů - FR-4 
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Opravdu rozsáhlé změny probíhají po 2037 cyklech, obrázek 6.15 až 6.20. Na 

veškerých pájkách jsou znatelné prvky oxidace a velmi výrazné tmavé stopy tavidlových 

zbytků v okolí všech součástek. K nejmasivnější degradaci došlo u bismutové pájky, u které 

odpadalo několik součástek, a pájecí pasta z 90% zoxidovala (pouze substrát FR-4). Bohužel 

vlivem špatné manipulace při přenosu vzorku z komory opadaly součástky z jedné destičky 

bizmutové pájky viz. Obrázek 6.20. 

 

  
Obrázek 6.15: Pájka SAC - 2037 cyklů - Al2O3 

 
Obrázek 6.16: Pájka SAC - 2037 cyklů - FR-4 

  
Obrázek 6.17: Pájka SnPbAg - 2037 cyklů - Al2O3 
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Obrázek 6.18: Pájka SnPbAg - 2037 cyklů - FR-4 

  
Obrázek 6.19: Pájka SnBi - 2037 cyklů - Al2O3 

  
Obrázek 6.20: Pájka SnBi - 2037 cyklů - FR-4 
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Pro záznam detailu zoxidované bizmutové pájky byl použit mikroskop, díky kterému 

je možné vidět velmi neobvyklé útvary, jako výsledek procesu masivní oxidace, obrázek 6.21 

až 6.24. 

 

 
Obrázek 6.21: Pájka SnBi - 2037 cyklů - FR-4 - Oxidace (čepice) 

 
Obrázek 6.22: Pájka SnBi - 2037 cyklů - FR-4 - Oxidace (úbytek pájky) 

 
Obrázek 6.23: Pájka SnBi - 2037 cyklů - FR-4 - Oxidace (součástka na boku) 

 
Obrázek 6.24: Pájka SnBi - 2037 cyklů - FR-4 - Oxidace – (boční pohled) 
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Poslední sada substrátů prošla neuvěřitelnými 2790 cykly, obrázek 6.25 až 6.30. Na 

všech pájených pastách jsou zřejmé oxidativní změny struktury (obrázek 6.31 až 6.35), opět 

nejvýznamnější změny proběhly u bizmutové pájky a to na korundovém i FR-4 substrátu. Na 

korundové keramice nedošlo k odpadnutí součástek, nicméně pájené spoje začínají výrazně 

měnit svoji strukturu a jsou patrné značné degradativní pochody, (úbytek materiálu, tmavá 

struktura spojů, výrazné zbytky tavidla).  

Výsledek na FR-4 substrátu s bizmutovou pájkou je mnohem horší, velká část 

součástek odpadla již během teplotního cyklování v komoře, to bylo způsobeno kompletním 

selháním pájeného spoje, který zoxidoval a rozpadl se. Součástky, které neodpadly, drží 

pouze na zoxidovaných pozůstatcích pájecí pasty a drží je jen minimální síla. Veškeré změny 

jsou vidět na obrázcích níže. 

 

 
Obrázek 6.25: Pájka SAC - 2790 cyklů - Al2O3 

  
Obrázek 6.26: Pájka SAC - 2790 cyklů - FR-4 
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Obrázek 6.27: Pájka SnPbAg – 2790 cyklů - Al2O3 

  
Obrázek 6.28: Pájka SnPbAg – 2790 cyklů - FR-4 

  
Obrázek 6.29: Pájka SnBi - 2790 cyklů - Al2O3 
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Obrázek 6.30: Pájka SnBi - 2790 cyklů - FR-4 

 

 
Obrázek 6.31: Pájka SnBi - 2790 cyklů - FR-4 (oxidace a nadzvednutí SMD) 

 

 
Obrázek 6.32: Pájka SnBi - 2790 cyklů - FR-4 (fixace a nadzvednutí z jedné strany SMD) 
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Obrázek 6.33: Pájka SnBi - 2790 cyklů - FR-4 (SMD na boku) 

 

 
Obrázek 6.34: Pájka SnBi - 2790 cyklů - FR-4 (migrace a úbytek materiálu) 

 

 
Obrázek 6.35: Pájka SnBi - 2790 cyklů - FR-4 (oxidace a úbytek materiálu) 
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 Test pevnosti spojů zkouškou střihem 6.3
Zkouška střihem je hlavní posuzovací metoda pro vyhodnocení vzniklých změn, které 

proběhly během teplotního cyklování uvnitř pájených spojů. Při 0 cyklech proběhla zkouška 

pevnosti na všech vybraných pájkách standardně. Změna nastala po prvních 133 cyklech u 

bizmutové pájky, kdy na korundovém substrátu doházelo k odtržení pájené SMD součástky 

včetně pájecích plošek, což není žádoucí. K tomuto odtržení došlo u všech případů SMD 

součástek pájených bizmutovou pájkou na korundovém substrátu. U ostatních pájek a FR-4 

substrátů proběhly testy naprosto standardně bez odtržení pájené plošky. 

V následující části jsou uvedeny průměrné naměřené hodnoty síly F spolu se 

směrodatnou odchylkou ±SD pro všechny pájecí pasty a SMD pouzdra v závislosti na počtu 

teplotních cyklů, na korundovém i FR-4 substrátu. Tyto hodnoty jsou vyneseny do grafů, viz 

Obrázek 6.36 až 6.38. 

 
Tabulka 6.3: Průměrné hodnoty pevnosti pájeného spoje v závislosti na počtu teplotních cyklů - 

Al2O3 a FR-4 pro SMD 1206 

Substrát Al2O3 FR-4 

Počet 
cyklů 

Velikost 
Součástky 

1206 

Pájka SAC305 SnPbAg SnBi SAC305 SnPbAg SnBi 

0 

F (N) ± SD 

64,23 ± 
4,55 

69,12 ± 
4,70 

79,42 ± 
6,36 

64,07 ± 
10,52 

75,26 ± 
6,07 

86,31 ± 
8,59 

133 
58,46 ± 

4,04 
30,44 ± 
12,89 

32,23 ± 
6,20 

59,27 ± 
7,22 

63,54 ± 
9,59 

87,64 ± 
7,79 

379 
55,89 ± 

5,71 
22,02 ± 

5,90 
13,06 ± 

2,55 
56,19 ± 

7,09 
62,43 ± 

6,92 
82,41 ± 

9,40 

2037 
49,86 ± 

3,75 
16,62 ± 

4,65 
6,45 ± 2,10 

26,16 ± 
3,81 

22,25 ± 
7,86 

3,22 ± 3,51 

2790 
47,11 ± 

4,75 
16,89 ± 

6,77 
7,08 ± 0,94 

20,92 ± 
3,17 

25,71 ± 
8,39 

0,80 ± 0,81 

 

 
Obrázek 6.36: Průměrné hodnoty pevnosti pájeného spoje v závislosti na počtu teplotních cyklů - 

Al2O3 a FR-4 pro SMD 1206 
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Z Tabulky 6.3 je patrné, že pájka SAC má pozvolný pokles hodnot pevnosti od 0 

cyklů až po 2790 cyklů na korundovém substrátě, u FR-4 substrátu má pájka od 2037 cyklů 

mnohem strmější pokles měřených hodnot, zejména po 2037 teplotních cyklech. Olovnatá 

pájka SnPbAg vykazuje mnohem strmější pokles již po prvních 133 cyklech na korundovém 

substrátě a to celkově o 56%, během dalších cyklů je pokles mírnější a během posledních 

2037 a 2790 cyklů konstantní na korundovém substrátu, naopak na FR-4 substrátu je 

počáteční pevnost při 0 cyklech vyšší cca o 6N a zásadní pokles pevnosti nastává až při 2037 

cyklech, kdy dochází k propadu oproti výchozí hodnotě o 70%. Pájka SnBi vykazuje nejvyšší 

mechanickou pevnost ze všech pájecích slitin při 0 cyklech na korundovém i FR-4 substrátu, 

nicméně již po prvních 133 cyklech dochází k značnému poklesu mechanické pevnosti na 

korundovém substrátu a to o 59% oproti výchozí hodnotě, po dalších cyklech se hodnota 

zmenšuje vždy o cca polovinu přechozí hodnoty a při posledních dvou cyklování je již 

konstantní. U FR-4 je situace výrazně odlišná během prvních 0-379 cyklů je pájka velice 

odolná a hodnota klesne pouze o 4 N oproti výchozí hodnotě, nicméně po 2037 cyklech, kdy 

pájené spoje kompletně zoxidují, klesne mechanická pevnost o 96% oproti výchozí hodnotě. 

 
Tabulka 6.4: Průměrné hodnoty pevnosti pájeného spoje v závislosti na počtu teplotních cyklů - 

Al2O3 a FR-4 pro SMD 0805 

Substrát Al2O3 FR-4 

Počet 
cyklů 

Velikost 
Součástky 

0805 

Pájka SAC305 SnPbAg SnBi SAC305 SnPbAg SnBi 

0 

F (N) ± SD 

61,34 ± 
6,13 

41,11 ± 
6,19 

61,80 ± 
4,35 

39,85 ± 
5,82 

45,12 ± 
4,43 

51,87 ± 
4,51 

133 
53,80 ± 

5,92 
23,32 ± 

4,86 
23,48 ± 

2,62 
40,04 ± 

3,82 
39,83 ± 

4,68 
53,23 ± 

7,12 

379 
54,88 ± 

3,93 
17,43 ± 

4,14 
11,65 ± 

2,98 
43,45 ± 

4,03 
41,63 ± 

4,47 
54,64 ± 

5,44 

2037 
42,14 ± 

7,63 
14,73 ± 

4,80 
7,45 ± 2,25 

26,53 ± 
3,15 

35,70 ± 
4,52 

- 

2790 
38,61 ± 

5,89 
11,08 ± 

3,36 
6,13 ± 0,65 

20,48 ± 
2,49 

29,69 ± 
3,56 

0,17 ± 0,05 

 

Podobné chování a poklesy jako SMD součástka 1206 vykazují i ostatní velikosti 

pouzder. Pájka SAC vykazuje velice dobré mechanické vlastnosti na obou testovaných 

substrátech, včetně rozdílných pouzder. Olovnatá pájka se ukazuje, jako druhá nejlepší slitina 

co se mechanických vlastnosti týče. Pájka na bázi bismutu by byla velice slibná na FR-4 

substrátu, neboť vykazuje velice slibné hodnoty mechanické pevnosti až do 379 cyklů, 

nicméně během delšího teplotního stresování dochází k silné oxidaci a rozpadu pájeného 

spoje. 

 

Navzdory tomu, že u bizmutových pájek byly naměřeny spíše hodnoty testu 

přilnavosti vodivé plošky k substrátu, byla data posuzována, jako kdyby proběhla standardní 

zkouška střihem.  

 

Pro statistické vyhodnocení naměřených dat byl použit Kruskalův–Wallisův test (tzv. 

Kruskal–Wallisova ANOVA). Tento neparametrický test je založený na pořadí naměřených 

hodnot. Není založen na porovnání střední hodnoty, jako klasická ANOVA. Nemusí být proto 

splněny testy předpokladů u některého z testů pro ověření normality nebo homogenity 
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rozptylů datových souborů. Vzhledem k nesplnění testů předpokladů u některých skupin dat, 

bylo dále na základě rozhodnutí vedoucího práce pokračováno výpočtem pomocí Kruskal-

Wallisova testu (α = 0.05) u celého daného měření. Důvodem bylo zachování stejné 

vypovídající úrovně pro všechny výsledky určitého porovnání. Srovnání statistických rozdílů 

mezi skupinami dat (tzv. post-hoc testy) bylo provedeno využitím Mannova–Whitneyova 

testu (v tabulkách označeno jako "Vícenásobné porovnání p hodnot", α = 0.05). Statisticky 

významné rozdíly jsou označeny červeně v tabulkách níže (tabulka 6.6 - tabulka 6.10) spolu 

s popisem.  

 

Kruskalův–Wallisův test byl použit pro porovnání pájecích past pro vybranou SMD 

součástku na korundovém substrátu od počátečních 0 do maximálních 2790 teplotních cyklů, 

neboť měření na korundové keramice jsou úplná. V tomto případě se test zaměřil na 

vyhodnocení změny mechanických vlastností SMD pouzdra 0805, které je poměrně často 

použito v elektronických obvodech v závislosti na počtu teplotních cyklů pro danou pájecí 

slitinu a substrát. Bohužel vzhledem k nedostatku naměřených dat při 2037 a 2790 cyklech na 

FR-4 substrátu u SMD 0805 a pájky SnBi nebylo možné Kruskalův–Wallisův test provést. 

 

Z tabulky 6.11 je možné vyčíst, že pájka na bázi bismutu nemá při 0 teplotních 

cyklech statisticky významné rozdíly, oproti pájce SAC. Oproti tomu v tabulce 6.12 po 2790 

teplotních cyklech je možné vidět, že mezi všemi pájkami jsou značné statistické rozdíly, to je 

dáno nadměrným zestárnutím testovaných sestav. 

 

 

 
Obrázek 6.37: Průměrné hodnoty pevnosti pájeného spoje v závislosti na počtu teplotních cyklů - 

Al2O3 a FR-4 pro SMD 0805 
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Tabulka 6.5: Průměrné hodnoty pevnosti pájeného spoje v závislosti na počtu teplotních cyklů - 

Al2O3 a FR-4 pro SMD 0603 

Substrát Al2O3 FR-4 

Počet 
cyklů 

Velikost 
Součástky 

0603 

Pájka SAC305 SnPbAg SnBi SAC305 SnPbAg SnBi 

0 

F (N) ± SD 

64,23 ± 
4,55 

69,12 ± 
4,70 

79,42 ± 
6,36 

25,67 ± 
2,60 

27,22 ± 
2,51 

32,72 ± 
3,66 

133 
58,46 ± 

4,04 
30,44 ± 
12,89 

32,23 ± 
6,20 

22,84 ± 
3,03 

26,21 ± 
2,54 

33,69 ± 
3,32 

379 
55,89 ± 

5,71 
22,02 ± 

5,90 
13,06 ± 

2,55 
22,18 ± 

2,13 
24,26 ± 

2,46 
33,28 ± 

3,04 

2037 
49,86 ± 

3,75 
16,62 ± 

4,65 
6,45 ± 2,10 

16,17 ± 
2,00 

20,08 ± 
3,00 

5,62 ± 7,79 

2790 
47,11 ± 

4,75 
16,89 ± 

6,77 
7,08 ± 0,94 

13,78 ± 
1,91 

17,68 ± 
2,39 

1,79 ± 2,10 

 

 

 
Obrázek 6.38: Průměrné hodnoty pevnosti pájeného spoje v závislosti na počtu teplotních cyklů -  

Al2O3 a FR-4 pro SMD 0603 
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Tabulka 6.6: Kruskalův–Wallisův test pro SAC pájku na Al2O3 substrátu s SMD 0805 v závislosti na 

teplotních cyklech 

Vícenásobné porovnání p hodnot (oboustr.); Hodnota (K_SAC 0805 v Statistika)

Nezávis lá (grupovací) proměnná : Označení

Kruskal-Wall isův tes t: H ( 4, N= 100) =70,22472 p =,0000

Závis lá:

Hodnota

K_0000C_0805

R:82,450

K_0133C_0805

R:60,450

K_0379C_0805

R:64,900

K_2037C_0805

R:27,000

K_2790C_0805

R:17,700

K_0000C_0805

K_0133C_0805

K_0379C_0805

K_2037C_0805

K_2790C_0805

0,164840 0,557525 0,000000 0,000000

0,164840 1,000000 0,002663 0,000032

0,557525 1,000000 0,000361 0,000003

0,000000 0,002663 0,000361 1,000000

0,000000 0,000032 0,000003 1,000000  
 
Tabulka 6.7: Kruskalův–Wallisův test pro SAC pájku na FR-4 substrátu s SMD 0805 v závislosti na 

teplotních cyklech 
Vícenásobné porovnání p hodnot (oboustr.); Hodnota (FR4_SAC 0805 v Statis tika)

Nezávis lá (grupovací) proměnná : Označení

Kruskal-Wall isův test: H ( 4, N= 100) =77,61560 p =,0000

Závis lá:

Hodnota

FR4_0000C_0805

R:64,450

FR4_0133C_0805

R:67,375

FR4_0379C_0805

R:79,375

FR4_2037C_0805

R:29,900

FR4_2790C_0805

R:11,400

FR4_0000C_0805

FR4_0133C_0805

FR4_0379C_0805

FR4_2037C_0805

FR4_2790C_0805

1,000000 1,000000 0,001659 0,000000

1,000000 1,000000 0,000441 0,000000

1,000000 1,000000 0,000001 0,000000

0,001659 0,000441 0,000001 0,437461

0,000000 0,000000 0,000000 0,437461  
 
Tabulka 6.8: Kruskalův–Wallisův test pro SnPbAg pájku na Al2O3 substrátu s SMD 0805 v závislosti 

na teplotních cyklech 

Vícenásobné porovnání p hodnot (oboustr.); Hodnota (K_SnPbAg 0805 v Statis tika)

Nezávis lá (grupovací) proměnná : Označení

Kruskal-Wall isův tes t: H ( 4, N= 100) =74,69498 p =,0000

Závis lá:

Hodnota

K_0000C_0805

R:90,450

K_0133C_0805

R:65,100

K_0379C_0805

R:43,850

K_2037C_0805

R:35,000

K_2790C_0805

R:18,100

K_0000C_0805

K_0133C_0805

K_0379C_0805

K_2037C_0805

K_2790C_0805

0,057243 0,000004 0,000000 0,000000

0,057243 0,205436 0,010347 0,000003

0,000004 0,205436 1,000000 0,050041

0,000000 0,010347 1,000000 0,654584

0,000000 0,000003 0,050041 0,654584  
 
Tabulka 6.9: Kruskalův–Wallisův test pro SnPbAg pájku na FR-4 substrátu s SMD 0805 v závislosti 

na teplotních cyklech 
Vícenásobné porovnání p hodnot (oboustr.); Hodnota (FR4_SnPbAg 0805 v Statistika)

Nezávis lá (grupovací) proměnná : Označení

Kruskal-Wall isův test: H ( 4, N= 100) =58,95811 p =,0000

Závis lá:

Hodnota

FR4_0000C_0805

R:78,525

FR4_0133C_0805

R:56,425

FR4_0379C_0805

R:64,900

FR4_2037C_0805

R:38,250

FR4_2790C_0805

R:14,400

FR4_0000C_0805

FR4_0133C_0805

FR4_0379C_0805

FR4_2037C_0805

FR4_2790C_0805

0,159998 1,000000 0,000113 0,000000

0,159998 1,000000 0,475811 0,000046

1,000000 1,000000 0,036740 0,000000

0,000113 0,475811 0,036740 0,093313

0,000000 0,000046 0,000000 0,093313  
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Tabulka 6.10: Kruskalův–Wallisův test pro SnBi pájku na Al2O3 substrátu s SMD 0805 v závislosti na 

teplotních cyklech 

Vícenásobné porovnání p hodnot (oboustr.); Hodnota (K_SnBi 0805 v Statis tika)

Nezávis lá (grupovací) proměnná : Označení

Kruskal-Wall isův tes t: H ( 4, N= 100) =87,80877 p =,0000

Závis lá:

Hodnota

K_0000C_0805

R:90,500

K_0133C_0805

R:70,500

K_0379C_0805

R:47,650

K_2037C_0805

R:27,125

K_2790C_0805

R:16,725

K_0000C_0805

K_0133C_0805

K_0379C_0805

K_2037C_0805

K_2790C_0805

0,292562 0,000030 0,000000 0,000000

0,292562 0,127503 0,000023 0,000000

0,000030 0,127503 0,252705 0,007494

0,000000 0,000023 0,252705 1,000000

0,000000 0,000000 0,007494 1,000000  
 
Tabulka 6.11: Kruskalův–Wallisův test pro všechny pájky na Al2O3 substrátu s SMD 0805 při 0 

cyklech 

Vícenásobné porovnání p hodnot (oboustr.); Hodnota (K_Pájky_0805_0C v Statistika)

Nezávis lá (grupovací) proměnná : Označení

Kruskal-Wallisův test: H ( 2, N= 60) =37,79038 p =,0000

Závis lá:

Hodnota

SAC_K_0000C_0805

R:40,425

SnPbAg_K_0000C_0805

R:10,900

SnBi_K_0000C_0805

R:40,175

SAC_K_0000C_0805

SnPbAg_K_0000C_0805

SnBi_K_0000C_0805

0,000000 1,000000

0,000000 0,000000

1,000000 0,000000

 

 
Tabulka 6.12: Kruskalův–Wallisův test pro všechny pájky na Al2O3 substrátu s SMD 0805 při 2790 

cyklech 
Vícenásobné porovnání p hodnot (oboustr.); Hodnota (K_Pájky_0805_2790C v Statistika)

Nezávis lá (grupovací) proměnná : Označení

Kruskal-Wall isův test: H ( 2, N= 60) =52,45902 p =,0000

Závis lá:

Hodnota

SAC_K_2790C_0805

R:50,500

SnPbAg_K_2790C_0805

R:30,500

SnBi_K_2790C_0805

R:10,500

SAC_K_2790C_0805

SnPbAg_K_2790C_0805

SnBi_K_2790C_0805

0,000879 0,000000

0,000879 0,000879

0,000000 0,000879  
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Závěr 
 

Cílem této diplomové bylo seznámit se s technologií bezolovnatého pájení a 

testováním pájených spojů pomocí teplotního cyklování a testu pevnosti spoje střihem. 

Navrhnout a realizovat testování stárnutí pájeného spoje u vybraného typu bezolovnaté pájecí 

pasty pomocí teplotního cyklování a zhodnotit dopady cyklování na vybrané pasty pomocí 

testu spoje střihem na zařízení Dage.  

V úvodní část jsou popsány jednotlivé druhy bezolovnatých pájek a jejich klíčové 

vlastnosti a použití. V největší míře se využívá pájecí slitina SAC305, SN100C a kombinace 

cínu se stříbrem a mědí. Podle typu příměsí lze poměrně dobře ovlivňovat klíčové vlastnosti 

pájecí slitiny a uzpůsobit jí konkrétním potřebám. Například příměs stříbra zvyšuje pevnost 

spoje, příměs mědi snižuje bod tání a bismut zlepšuje pájitelnost spoje. V další části jsou 

zmíněna tavidla, která jsou velice důležitým prvkem v procesu pájení a která ovlivňují 

výslednou kvalitu pájeného spoje. Navazují intermetalické sloučeniny, které mají významný 

vliv na životnost pájeného spoje a zapříčiňují rozsáhlé komplikace a časté selhání pájeného 

spoje.  

Praktická část je dělena do dvou částí. V první části je popsána příprava a výroba 

desek plošných spojů pro následné testování teplotním cyklováním. V druhé části jsou pak 

prezentovány dosažené výsledky spolu s vyhodnocením naměřených dat. 

Pro test byly využity dva druhy substrátu a to korundový (Al2O3) a hojně využívaný 

FR-4, Na keramickém substrátu byl vytvořen vodivý motiv za pomoci pasty ESL 9695-G od 

firmy ElectroScience. Jako referenční pájka byla zvolena pájka SAC305 od firmy Nevo. Další 

pájkou byla olovnatá pájka Sn62/Pb36/Ag2, která je od stejnojmenného výrobce. Jako 

poslední byla vybrána pájka na bázi bismutu Sn42/Bi58, také firmy Nevo. Všechny pájky 

podstoupily zrychlený test stárnutí v rozsahu teplot od -20°C do 125°C, celkový  počet cyklů 

byl 0, 133, 379, 2037 a 2790. Následoval test pevnosti pájeného spoje zkouškou střihem. 

Na základě naměřených a vyhodnocených dat lze konstatovat, že pájka s příměsí 

bismutu vykazuje vyšší počáteční pevnost spoje než zbylé dvě pájky. Její pevnost byla velice 

dobrá a klesala pozvolna na FR-4 substrátu, na korundovém substrátu byl pokles sil mnohem 

výraznější. Největší změny nastaly u této pájky po 2037 teplotních cyklech, kdy došlo 

k obrovské oxidaci pájených spojů a poklesu mechanické pevnosti na minimum. Oproti tomu 

pájka SAC si udržuje velice dobré mechanické vlastnosti na obou substrátech i v celém 

rozsahu teplotních cyklů a její pokles pevnosti není závislý na velikosti SMD součástek. 

Olovnatá pájka SnPbAg vykazuje u pouzder 1206 a 0805 vyšší pevnost na FR-4 substrátě 

v celém rozsahu teplotních cyklů oproti korundovému základu. U pouzdra 0603 nastává 

rozdíl, kdy mechanická pevnost je vyšší do prvních 133 cyklů na korundovém substrátu a po 

dalších teplotních cyklech převládá pevnost na FR-4 substrátu. 

Z optické kontroly je zřejmé, že u pájky na bázi bismutu dochází s narůstajícím 

počtem cyklů k největším změnám u pájených spojů a k jejich značné mechanické i elektrické 

degradaci. Nejvýraznější byly tyto změny viditelné na FR-4 substrátu po 2037 teplotních 

cyklech, kde začaly odpadávat SMD součástky z povrchu destičky. 

Z jakého důvodu došlo u keramického substrátu ke špatné adhezi vodivých plošek, 

není zcela jasné, ale kombinace s bismutovou pájkou ukázala, že dochází k uvolnění celých 

plošek během mechanické zkoušky střihem. Rozpad pájených spojů u bismutové pájky na 

FR-4 substrátě byl zapříčiněn extrémním počtem teplotních cyklu, díky kterým pájka 

kompletně zoxidovala. Vzhledem k výše zmíněným poznatkům je možné uvést, že pájka SAC 

se jeví jako lepší a stabilnější slitina v dlouhodobém procesu stárnutí nežli pájka s bismutovou 

příměsí. 
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Přílohy 

Tabulka naměřených hodnot pevnosti spojů - pájka SAC 

 
 

 
  

Velikost součástek 1206 0805 0603 1206 0805 0603 1206 0805 0603 1206 0805 0603 1206 0805 0603 1206 0805 0603

66,73 63,80 30,13 63,64 60,35 32,16 60,14 55,05 26,03 61,26 50,12 27,45 62,07 50,57 25,09 55,45 61,15 25,96

71,18 66,52 27,95 66,96 63,25 32,58 54,15 48,26 24,90 58,47 53,10 27,67 55,00 59,48 22,70 42,28 55,93 24,63

65,00 65,18 29,21 61,70 65,34 30,28 58,32 65,42 27,14 50,93 58,70 24,01 56,50 53,36 26,05 50,31 50,01 24,47

55,97 54,36 26,98 61,05 70,25 29,29 56,98 51,86 31,84 61,35 57,43 24,41 57,26 58,54 26,69 60,50 52,80 21,50

59,89 57,60 30,52 72,14 47,52 33,67 59,88 48,01 28,39 57,29 49,38 23,16 51,05 53,06 27,26 61,18 49,88 24,17

64,85 61,00 30,11 65,25 65,79 30,72 61,53 63,26 25,29 59,99 55,33 24,92 58,50 60,25 23,65 58,18 61,96 27,83

70,95 60,84 30,70 62,46 70,25 31,68 57,40 55,59 26,46 61,59 53,38 26,98 65,75 56,67 29,62 60,75 56,27 24,65

62,74 64,46 31,75 68,87 59,95 30,35 62,69 64,50 27,25 49,21 51,21 27,18 55,30 51,67 25,40 53,23 55,83 23,76

60,68 62,66 32,70 65,21 60,66 29,69 59,39 54,74 30,98 67,32 51,19 24,40 58,20 55,63 25,73 57,75 54,29 25,63

54,12 47,31 24,36 62,39 59,71 32,84 59,72 43,88 22,79 54,51 45,57 15,78 51,25 50,57 23,59 43,27 49,67 22,83

67,85 59,71 55,10

63,47 54,22 60,74

Velikost součástek 1206 0805 0603 1206 0805 0603 1206 0805 0603 1206 0805 0603

51,66 46,01 26,32 46,68 41,97 23,35 50,56 48,97 19,90 50,06 26,82 15,34

50,54 53,54 18,49 51,59 51,33 20,87 46,94 41,56 21,07 37,32 44,65 22,40

54,37 44,04 16,20 48,52 48,50 21,24 42,73 39,06 19,86 45,53 42,40 18,17

55,88 30,89 23,62 45,67 39,71 22,10 45,37 34,83 18,60 47,03 34,71 18,73

55,29 48,83 20,38 48,77 49,56 21,13 46,76 39,50 22,73 41,59 36,57 18,25

46,07 47,44 23,48 47,22 34,66 20,81 50,87 46,38 18,80 56,60 43,08 20,70

51,15 22,84 18,43 44,01 44,64 22,54 45,83 42,85 22,14 52,84 39,85 20,42

50,57 42,86 20,46 47,51 43,06 21,01 42,70 43,90 20,05 46,88 38,34 18,54

50,41 33,60 20,87 54,01 45,29 21,90 51,68 36,60 24,01 38,95 30,41 23,73

43,85 36,45 22,14 46,15 37,51 20,96 47,74 30,66 23,22 46,85 31,08 20,89

50,85 54,62

56,21 46,99

F (N)

DPS 7 DPS 8 DPS 9 DPS 10

F (N)

Pájka SAC
2037 cyklů 2790 cyklů

Pájka SAC
0 cyklů 133cyklů 379 cyklů

DPS 1 DPS 2 DPS 3 DPS 4 DPS 5 DPS 6

Velikost součástek 1206 0805 0603 1206 0805 0603 1206 0805 0603 1206 0805 0603 1206 0805 0603 1206 0805 0603

75,82 41,85 23,97 49,35 44,19 26,37 56,73 35,72 18,74 55,00 37,84 29,40 58,27 40,48 20,18 56,27 43,24 22,99

77,87 52,18 29,30 57,14 41,39 27,53 65,39 37,43 21,92 68,62 44,28 21,93 62,12 38,25 21,17 60,92 41,85 21,98

48,54 37,70 23,09 55,65 36,17 29,65 54,71 37,01 19,17 68,20 37,94 24,64 58,20 43,28 19,13 60,13 47,00 26,52

50,51 47,80 26,82 69,28 35,95 25,35 59,52 33,96 21,07 50,21 39,65 27,36 44,11 39,93 23,10 60,81 50,23 23,60

62,12 32,71 26,84 90,24 41,71 23,90 51,70 46,52 19,43 68,00 41,82 23,72 48,86 52,40 22,84 71,69 48,06 22,42

66,51 36,11 21,87 59,95 50,13 22,39 59,00 48,15 18,96 63,84 38,06 22,59 56,88 43,00 17,73 54,70 41,40 23,25

71,82 36,24 30,18 64,42 39,41 21,32 60,11 37,86 21,55 57,27 43,82 27,88 57,48 44,19 18,01 61,24 43,06 23,75

65,82 34,06 26,56 58,62 41,44 27,90 53,04 42,12 21,42 69,44 36,85 25,48 43,60 42,63 20,85 63,84 40,11 22,83

58,48 33,42 27,45 49,28 33,69 24,41 50,05 36,81 20,30 67,84 43,08 23,27 45,29 46,52 23,33 56,61 45,70 22,79

66,38 34,66 25,00 68,59 46,19 23,57 43,73 38,79 23,80 59,77 43,08 24,13 47,61 42,31 24,22 55,14 35,41 22,93

68,51 66,11 50,22

74,55 55,66 62,11

Velikost součástek 1206 0805 0603 1206 0805 0603 1206 0805 0603 1206 0805 0603

27,69 25,28 14,50 22,95 27,05 17,33 23,35 25,11 12,92 21,52 18,35 17,74

28,42 25,98 14,26 29,38 31,05 19,64 24,07 20,85 16,50 26,49 24,14 14,65

25,58 25,47 12,80 24,18 25,68 19,18 16,85 18,53 12,89 20,03 22,99 15,27

22,52 27,84 14,38 26,77 24,17 19,31 19,55 19,05 10,20 22,63 17,35 13,98

24,93 22,21 15,86 24,04 27,87 17,35 20,93 21,75 14,30 19,96 20,12 14,26

28,31 24,79 15,54 33,50 23,68 14,57 17,49 16,73 9,70 21,97 21,07 14,43

26,24 29,88 16,17 23,68 26,16 14,24 18,39 23,35 12,71 26,55 22,36 13,83

19,88 24,58 14,24 28,09 34,99 17,22 22,47 19,32 11,84 22,15 17,28 15,68

19,03 29,84 15,73 32,19 21,52 18,42 18,68 18,65 12,55 12,64 20,63 13,82

20,93 25,32 14,88 28,68 27,25 17,79 22,26 18,48 13,35 18,94 23,57 14,89

28,04 20,02

30,62 23,21

Pájka SAC
0 cyklů 133cyklů 379 cyklů

DPS 1 DPS 2 DPS 3 DPS 4

F (N)

DPS 7 DPS 8 DPS 9 DPS 10

DPS 5 DPS 6

F (N)

Pájka SAC
2037 cyklů 2790 cyklů
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Tabulka naměřených hodnot pevnosti spojů - pájka SnPbAg 

 
 

 
  

Velikost součástek 1206 0805 0603 1206 0805 0603 1206 0805 0603 1206 0805 0603 1206 0805 0603 1206 0805 0603

76,99 38,80 31,58 65,87 50,46 29,04 34,05 20,24 12,02 19,39 18,32 9,45 21,98 17,94 10,31 23,43 20,16 10,38

71,96 44,44 30,02 69,45 42,42 26,53 31,02 23,02 11,97 22,75 19,09 11,62 22,82 19,19 10,44 19,71 14,10 9,75

71,97 42,05 28,73 75,45 53,59 30,40 13,93 18,50 13,58 21,89 18,03 9,37 17,23 21,38 7,51 23,88 17,72 10,00

71,83 37,10 28,57 63,72 34,28 24,92 18,52 20,24 11,97 19,34 19,88 12,18 14,40 17,40 8,48 14,49 16,92 11,28

60,16 41,50 28,61 69,98 38,08 21,93 17,90 19,56 8,82 19,44 17,03 19,48 17,26 18,28 7,73 28,29 15,72 8,62

69,76 39,03 26,23 61,54 47,64 28,28 38,04 32,11 16,99 21,08 27,20 20,60 29,19 18,11 16,42 19,37 30,38 19,40

76,25 43,25 29,16 67,60 53,87 26,93 36,74 26,77 17,68 61,22 24,72 17,83 24,84 17,07 8,13 19,14 14,77 10,35

67,16 36,33 29,05 70,23 38,72 27,82 44,13 34,00 23,69 43,02 27,27 17,56 39,42 15,59 10,31 20,47 9,80 8,80

72,79 37,30 28,07 71,61 33,30 28,52 47,10 27,89 16,11 53,31 26,08 11,32 18,72 16,09 11,88 30,33 18,80 7,92

66,56 35,02 21,86 64,36 34,95 29,66 33,18 21,51 17,39 25,74 24,96 23,79 17,04 18,37 17,44 18,84 10,89 15,09

62,77 26,39 25,24

72,58 21,42 18,29

Velikost součástek 1206 0805 0603 1206 0805 0603 1206 0805 0603 1206 0805 0603

12,16 10,10 6,46 18,47 16,64 6,70 9,66 15,19 5,91 25,21 18,59 5,26

16,29 9,76 7,65 22,01 11,06 5,63 14,77 7,95 7,70 15,26 10,11 5,38

13,41 9,67 5,26 16,21 19,63 7,09 29,06 10,93 7,09 12,86 18,85 5,35

11,81 9,06 5,74 18,90 22,23 10,83 14,20 9,42 4,95 21,04 8,74 6,15

16,08 10,55 6,18 8,97 17,45 8,68 8,63 8,36 5,04 17,52 8,31 6,44

21,97 22,22 10,08 9,46 20,54 7,32 13,72 10,92 9,41 11,48 15,19 7,00

20,70 16,64 9,77 25,76 10,52 10,98 18,33 9,22 6,32 36,62 8,11 7,07

15,53 10,61 7,22 18,64 12,97 8,91 11,76 13,26 5,65 19,46 8,77 6,66

13,82 17,70 6,35 23,96 12,66 5,75 15,71 9,55 5,26 12,34 10,97 5,08

14,40 22,47 8,36 10,97 12,05 11,97 12,94 8,98 7,80 23,09 10,19 5,12

20,87 17,11

15,23 10,80

DPS 7 DPS 8 DPS 9 DPS 10

DPS 5

F (N)

Pájka SnPbAg
2037 cyklů 2790 cyklů

DPS 6DPS 1 DPS 2 DPS 3 DPS 4

F (N)

Pájka SnPbAg
0 cyklů 133cyklů 379 cyklů

Velikost součástek 1206 0805 0603 1206 0805 0603 1206 0805 0603 1206 0805 0603 1206 0805 0603 1206 0805 0603

86,36 47,99 26,02 71,35 50,56 31,94 72,09 35,21 24,45 73,34 47,84 30,40 56,46 37,85 22,13 61,20 42,81 29,11

83,35 52,71 30,71 70,22 41,92 25,47 57,43 33,51 29,88 69,24 41,67 22,41 66,69 38,23 22,71 63,31 44,52 23,38

77,13 46,75 32,69 79,66 43,50 28,70 69,98 37,02 25,26 73,30 37,92 28,20 49,83 44,40 19,67 66,99 43,47 26,97

66,33 48,67 27,18 66,58 48,62 26,78 53,95 39,83 26,91 72,35 46,61 29,98 66,88 40,73 22,77 63,55 41,76 23,75

85,05 52,31 28,22 65,06 39,55 24,79 66,38 42,05 25,17 75,20 48,73 26,10 72,39 42,70 27,19 77,10 47,48 27,21

76,40 40,93 24,68 80,01 47,10 27,21 46,05 44,96 22,92 71,39 39,70 29,35 64,81 44,80 23,54 63,28 33,15 22,68

71,23 41,45 27,05 74,29 46,23 23,10 56,88 40,93 24,87 65,74 35,31 27,01 71,01 46,33 27,02 57,39 34,11 24,10

75,92 36,87 25,09 73,19 44,61 25,72 60,19 38,93 26,25 73,52 39,56 23,83 51,82 37,80 24,67 55,00 35,20 22,28

72,18 45,82 27,22 74,68 41,67 29,94 43,87 31,99 29,28 60,42 36,23 24,52 66,27 50,27 26,50 59,64 41,27 23,22

76,34 46,03 26,14 68,83 39,13 25,68 47,36 42,73 23,40 56,95 35,98 24,05 55,09 41,85 20,72 63,97 43,83 25,66

78,60 65,90 54,26

82,87 66,25 66,45

Velikost součástek 1206 0805 0603 1206 0805 0603 1206 0805 0603 1206 0805 0603

17,96 37,76 17,71 16,08 33,16 22,54 18,26 29,35 12,94 38,08 28,07 17,78

13,49 28,22 22,87 15,62 42,65 21,45 19,02 33,83 23,15 33,11 39,88 18,97

14,84 31,83 18,83 35,48 40,90 23,90 14,42 25,64 18,18 26,95 26,86 16,25

13,44 36,64 18,71 31,49 42,27 28,72 18,59 28,24 20,45 28,22 29,32 18,23

25,93 31,09 14,84 15,62 44,54 19,22 19,06 30,82 19,95 29,68 31,46 15,75

19,85 34,24 17,77 31,18 35,41 20,89 16,36 32,34 17,54 30,20 28,85 16,74

23,70 37,14 21,87 11,68 39,71 18,59 10,14 31,93 14,49 38,25 30,66 14,96

17,98 33,57 19,84 30,79 34,09 19,71 21,07 23,90 20,02 26,50 28,08 19,96

26,79 33,66 17,07 24,12 31,44 20,11 20,02 25,26 18,17 35,75 32,79 18,06

14,65 29,60 17,24 35,55 36,09 19,69 19,23 27,05 16,13 35,30 29,55 15,94

20,23 33,25

33,04 34,18

DPS 5 DPS 6DPS 4

F (N)

Pájka SnPbAg
2037 cyklů 2790 cyklů

DPS 7 DPS 8 DPS 9 DPS 10

F (N)

Pájka SnPbAg
0 cyklů 133cyklů 379 cyklů

DPS 1 DPS 2 DPS 3
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Tabulka naměřených hodnot pevnosti spojů - pájka SnBi 

 
 

 

Velikost součástek 1206 0805 0603 1206 0805 0603 1206 0805 0603 1206 0805 0603 1206 0805 0603 1206 0805 0603

89,52 57,61 38,98 69,60 58,91 32,83 37,87 24,05 14,45 43,50 23,49 9,37 12,11 8,46 8,03 11,31 9,07 8,00

83,84 66,19 37,06 78,53 55,75 33,87 32,87 22,40 11,62 25,74 27,70 18,21 9,54 9,41 6,93 17,69 17,58 9,01

80,18 67,29 35,72 70,14 62,10 36,54 28,41 20,37 11,94 33,49 28,76 10,85 16,23 6,84 8,87 12,95 12,89 8,55

80,59 64,26 36,95 77,79 54,37 35,78 29,84 24,97 10,89 25,96 25,15 11,94 12,11 8,54 8,59 17,16 14,26 7,37

75,30 57,96 34,12 62,93 63,10 27,91 34,05 23,25 11,78 46,26 21,83 12,30 9,49 6,78 6,46 15,97 13,57 6,36

83,68 73,07 35,53 75,71 57,04 36,33 25,30 24,12 13,52 30,76 22,81 14,82 12,20 12,36 6,03 14,42 11,51 6,78

80,72 61,44 33,70 80,86 63,95 33,34 27,25 22,84 18,82 34,89 17,91 12,44 12,50 13,42 7,73 12,30 10,69 7,68

81,82 60,84 33,69 82,52 61,02 32,47 33,16 24,84 11,59 37,79 22,10 11,94 8,99 12,49 5,09 15,82 10,82 7,06

89,09 64,80 32,07 85,03 63,14 37,01 27,74 25,77 12,14 38,43 25,75 9,65 9,74 14,51 5,85 13,53 14,88 8,67

78,13 62,62 34,60 86,38 60,47 35,97 25,39 19,28 15,50 38,46 22,24 12,36 12,42 9,47 7,03 15,73 15,41 7,69

74,59 24,18 13,78

80,37 27,68 11,38

Velikost součástek 1206 0805 0603 1206 0805 0603 1206 0805 0603 1206 0805 0603

9,18 7,28 3,99 5,41 6,64 4,18 8,63 6,06 3,40 6,27 5,99 4,09

8,83 8,87 4,15 3,81 7,10 3,92 7,59 4,32 4,14 8,60 5,88 5,39

8,23 4,76 4,58 5,03 5,87 4,85 8,21 6,48 3,66 5,41 6,78 4,35

6,65 9,39 3,69 5,33 3,24 8,62 7,36 5,95 2,92 6,96 5,73 4,27

6,87 8,00 4,85 6,25 4,29 3,06 7,53 5,46 3,25 7,44 6,49 3,96

7,25 10,18 4,32 3,30 5,76 4,05 7,47 6,61 5,53 6,28 6,59 5,12

10,25 7,97 4,74 6,53 4,74 6,04 7,98 7,18 3,57 5,03 5,30 4,35

10,56 9,01 4,92 5,43 10,90 3,73 6,36 6,91 3,33 7,74 6,39 3,07

6,54 8,28 5,02 4,87 6,39 3,20 6,95 6,28 3,65 7,19 6,34 4,35

8,06 11,33 5,63 6,30 8,99 4,06 7,30 5,51 4,22 6,73 6,27 3,96

3,78 6,85

3,35 5,96

DPS 5

F (N)

F (N)

Pájka SnBi
2037 cyklů 2790 cyklů

DPS 7 DPS 8 DPS 9 DPS 10

DPS 6DPS 1 DPS 2

0 cyklů 133cyklů 379 cyklů

DPS 3 DPS 4

Pájka SnBi

Velikost součástek 1206 0805 0603 1206 0805 0603 1206 0805 0603 1206 0805 0603 1206 0805 0603 1206 0805 0603

97,86 53,43 31,11 84,37 51,86 39,74 93,83 50,10 29,74 97,81 48,78 33,06 87,35 65,18 29,89 88,68 64,97 38,82

85,59 49,68 33,30 94,95 59,67 28,14 91,91 64,25 32,97 79,32 50,75 34,66 82,69 58,86 32,41 91,88 51,75 35,43

76,41 52,32 33,97 88,82 45,42 32,59 80,82 55,84 39,18 91,38 58,77 38,38 92,86 57,45 35,31 85,57 53,64 34,55

84,44 55,21 41,41 82,50 52,94 36,74 77,05 50,98 28,66 91,15 48,67 34,63 73,08 57,96 39,26 70,80 55,82 31,77

97,86 51,92 34,50 84,57 43,54 26,24 97,94 66,76 36,27 83,25 65,96 31,77 86,43 57,24 35,18 97,82 54,63 31,27

92,75 51,61 30,13 68,40 40,45 32,16 93,44 52,75 32,53 74,59 46,23 29,37 89,49 57,76 30,18 72,43 49,31 33,85

84,45 53,87 32,96 69,41 55,58 30,69 93,15 61,64 39,87 70,77 48,18 32,55 80,84 58,23 33,85 91,29 43,41 34,55

80,73 50,24 34,11 94,76 52,01 34,27 80,31 54,77 32,30 91,72 45,06 35,90 69,70 51,50 32,77 58,80 47,79 35,22

78,20 53,05 31,21 96,34 57,45 32,48 93,03 40,82 33,47 94,69 48,40 37,61 79,26 53,49 27,18 80,26 47,64 33,88

90,28 55,14 28,12 85,04 52,01 30,63 82,08 51,36 31,18 86,17 54,47 29,73 86,98 52,36 31,39 79,67 53,81 28,85

83,27 92,12 91,14

97,81 91,53 76,11

Velikost součástek 1206 0805 0603 1206 1206 0603 1206 0805 0603 1206 0805 0603

5,64 0,52 16,23 0,21 0,11 2,58 0,33 0,21 0,31

4,49 0,74 23,05 1,54 0,15 3,26 0,14 3,88

8,95 0,21 3,26 0,13 0,21 5,83 0,50 3,07

4,70 0,31 10,91 0,26 0,34 1,02 2,12

0,98 0,40 4,07 0,54 8,26 0,37 0,57

0,57 0,38 10,61 2,55 0,38 0,26

0,19 0,49 0,29 0,17 0,29 0,22

6,40 0,46 0,08 2,25 0,39

9,58 0,35 0,49 0,33

2,49 0,48 1,94 3,14

7,37 0,54 0,30 0,44

9,50 0,27 0,21

0,24 0,21

0,31 2,95

0,22 1,47

18,99 0,70

DPS 5 DPS 6

F (N)

F (N)

Pájka SnBi
2037 cyklů 2790 cyklů

DPS 7 - odpadly při přenosu z komory DPS 8 DPS 9 DPS 10

DPS 1 DPS 2

0 cyklů 133cyklů 379 cyklů

DPS 3 DPS 4

Pájka SnBi


