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ABSTRAKT Tato práce se zabývá technologií p epracování a oprav pájených elektronických sestav. 
Primárně je tato práce zamě ena na p epracování a opravy elektronických pájených sestav s LED. Teoretická část popisuje technologické metody pájení a p epracování elektronických sestav, jejich diagnostiku, vyhodnocení jejich vlivu na spolehlivost  
a funkční vlastnosti. Praktická část je zamě ena na reálnou aplikaci technologických postupů p epracování a oprav, jejich testování a vyhodnocování.  Dále je popsán  a testován vliv teplotního zatížení pájení na vlastnosti LED.   
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ÚVOD 
Automobilový průmysl již několik desítek let prochází vývojem, který je zap íčiněný 
požadavky na bezpečnost, komfort zákazníků a design. K naplnění těchto požadavků 
p ispívají nové technologie, které automobilový průmysl napomáhá rozvíjet. Tento 
vývoj se dotkl samoz ejmě také automobilových světlometů, které jsou jedním z hlavních aktivních bezpečnostních prvků v automobilech, ale zároveň p ispívají ke 
komfortu idiče. K podpo e vývoje automobilových světlometů p ispěl hlavně posun v oblasti zdrojů 
světla. Od plamene, žhaveného wolframového vlákna a výbojek se p ešlo k dnes 
moderním LED (Light-Emitting Diode) a laserům jimi tvo enými. Změnou zdroje světla 
se během let vývoje dosahuje větší efektivity, svítivosti, životnosti  a spolehlivosti.  

Automobilové světlomety už také několik let nejsou jen jednoduchá za ízení s jednou funkcí, ale jsou to velice sofistikovaná za ízení obsahující elektroniku, včetně 
ídících jednotek a senzorů. Díky této elektronice získaly světlomety další p idané 

funkce, které p ispěly k bezpečnosti silničního provozu a komfortu idiče. U LED 
světlometů je to nap íklad možnost vytvá ení zastíněných míst a tím zamezení oslnění 
protijedoucího idiče. 

Implementováním elektroniky do světlometů se zvýšil počet elementů, které by 
mohly způsobit jejich selhání. Jelikož by selhání hlavních funkcí automobilového 
světlometu v běžném provozu mohlo mít tragické následky, jsou světlomety ve fázi 
vývoje podrobovány náročným mechanickým, klimatickým a elektrickým testům.  

Selhání elektroniky za provozních nebo testovacích podmínek může být 
zap íčiněno několika důvody. Mezi tyto důvody pat í špatný návrh elektroniky po 
stránce hardwaru a softwaru, špatná dodavatelská kvalita nebo špatně zvolené výrobní 
technologie. Pokud dojde p i testování k selhání komponenty nebo p i p epracování 
návrhu k její výměně, je z ekonomického a časového hlediska výhodnější daný prototyp 
p epracovat, než výroba prototypu nového.   

Aby mohl být p epracovaný prototyp opět použit k testování, musí být 
technologicky dob e zvládnutý proces samotného p epracování, aby nedocházelo k selhání prototypu v důsledku špatné opravy. Jako p i výrobě, je i p i p epracování 
technologicky velice náročné dosáhnout kvalitního pájeného spoje. K p epracování 
nelze použít všechna za ízení a technologické postupy pájení, protože se jedná  
o osazené desky plošných spojů. U osazených desek by tím mohlo dojít k poškození 
ostatních pájených spojů a citlivých komponent. Z tohoto pohledu je p epracování 
technologicky náročnější než výroba.  Procesy p epracování komplikují p ímo i komponenty, které jsou p edmětem 
opravy. Komponenty totiž mohou p i těchto procesech měnit své vlastnosti v důsledku 
podmínek, kterým jsou p i těchto procesech vystaveny. Tím může dojít k ovlivnění 
vlastností samotného prototypu, který pak následně nemusí splnit požadavky dané normou.   
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Tato práce je p ímo zamě ená na návrh a optimalizaci technologických postupů 
p epracování k nasazení v prototypové výrobě, a to s p ihlédnutím na všechny výše 
zmíněné aspekty této problematiky.  
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1 ZM NY, OPRAVY A P EPRACOVÁNÍ 
P i změnách, opravách a p epracování elektronických (pájených) sestav je nutné použít 
vhodné nástroje a technologické postupy, aby byl dodržen určitý stupeň shody, které by 
tato elektronická sestava měla po dokončení p íslušných operací splňovat. Vhodné 
nástroje a technologické postupy se volí individuálně, a to v závislosti na náročnosti 
změn, oprav a p epracování. Náročnost mohou ovlivňovat části samotných 
elektronických sestav (komponenty, základní materiál), které mají být p edmět těchto 
operací, nebo dostupná za ízení a materiál, časová náročnost a zkušenosti osoby 
provádějící tyto operace. Na základě těchto okolností je volena vhodná kombinace 
za ízení a technologických postupů, která vede k dosažení co nejlepšího finálního 
výsledku provedených operací. P i volbě správné kombinace vhodných za ízení  
a technologických postupů, a následném vyhodnocení těchto operací, mohou být 
zohledněny nebo dodrženy normy zabývající se touto problematikou.  1.1 Normy a definice 
Problematikou technologií výroby kvalitní elektroniky, a jejich změn, oprav  
a p epracování se zabývá organizace IPC (Association Connecting Electronics Industries). Tato organizace sdružující společnosti, organizace a univerzity zabývající se 
výrobou elektroniky, vydává standardy IPC na základě jejich praktických zkušeností  
a výzkumů. Norem zasahujících do problematiky této práce je několik. Z těch hlavních 
je t eba zmínit následující normy: 

 IPC 7711/7721: Tato norma se zabývá p epracováním, modifikací a opravou 
elektronických sestav. Část 7711 popisuje nástroje, metody a materiály k odstranění a zpětné montáži komponent. Část 7721 popisuje úpravy sestav  
a opravy vodivých cest a základního materiálu. 

 IPC-A-610: Tato norma je standardem pro zajištění kvality montáže 
elektronických sestav.  

 IPC-J-STD-001: Norma popisující požadavky na pájecí procesy a materiály 
olovnatého a bezolovnatého pájení. Dále určuje kritéria a požadavky pro určení 
kvality pájených spojů a sestav. 

Na základě normy IPC 7711/7721 je nutné rozlišit pojmy: Změna, oprava  
a p epracování a stanovit jejich definice, které tato norma rozlišuje a definuje. 

 P epracování (Rework): „Opakované zpracování nevyhovujících díl  za 
použití p vodního nebo jiného, ekvivalentního postupu zp sobem, který zajišťuje 
shodu dílu s příslušnými výkresy a specifikacemi.“[1] 

 Zm na (Modification): „Úprava funkční zp sobilosti produktu tak, aby bylo 
dosaženo splnění nových akceptačních kritérií. Změny jsou obvykle vyžadovány v případě úprav konstrukce, které je možné řídit pomocí výkres , změnových 
příkaz  apod. Změny by se měly provádět pouze v případě, že byly řádně 
schváleny a detailně popsaný v technické dokumentaci.“[1] 
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 Oprava (Repair): „Obnovení funkční zp sobilosti vadného dílu tak, že není 
dosažena úplná shoda s příslušnými výkresy a technickými údaji.“[1] 1.2 LE diody 

LED (Light Emitting Diode) neboli světlo vyza ující dioda je elektronická 
polovodičová součástka s p echodem P-N. Voltampérová charakteristika je průběhem 
srovnatelná s polovodičovou diodou, kdy se liší pouze hodnota propustného  
a závěrného napětí. Světlo vyza ované LED může mít různé vlnové délky a podle toho 
jsou LED děleny na: 

 Světelné 
 Infračervené 
 Ultrafialové Na základě různých vlnových délek mohou mít svítivé diody různé barvy. Diody s odlišnou vlnovou délkou mají i odlišný úbytek napětí. Diody mohou být i vícebarevné 

(nap . RGB dioda), kdy pouzdro obsahuje více diod (čipů), a pomocí změny jejich 
svítivosti se mění jejich společná výstupní barva. Některé LED v sobě již mají 
zabudovaný p ed adný rezistor, a tím se šet í místo na desce plošných spojů. 

Výhody a snižující se cena LED podporují růst využití těchto zdrojů světla. Mezi 
hlavní výhody LED vůči halogenovým žárovkám a zá ivkám pat í:[2] 

 Větší účinnost (svítivost/výkon).  LED (80 až 160 lm/W), zá ivka (80 lm/W) a halogenová žárovka (cca 12 lm/W). 
 Delší životnost. LED (20 000 až 30 000 h), zá ivka (10 000 až 30 000 h) a halogenová žárovka 

(500 až 2000 h). 
 Světlo v požadované barvě (libovolná barva). 
 Měnitelný odstín. 
 P i změně napájecího proudu nemění vyza ovanou barvu. 
 Úhel vyza ovaní určený konstrukcí. 
 Rychlé rozsvícení v ádech s. 
 Odolnost proti nárazům a vibracím. 
 Malé rozměry. 

Nevýhody LED: 
 Světlo vyza ované jen v jednom směru. 
 Životnost závislá na její provozní teplotě. 
 Velké ztrátové teplo na malé ploše. 
 Světlo emitované LED (bílé) není tolik p íjemné pro lidské oko. 
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LED se vyrábí pro THT (Through-Hole Technology) montáž v klasické verzi s drátovými vývody. Tyto diody mají většinou kruhový tvar pouzdra. Toto provedení není vhodné pro výkonové LED, protože není možnost chlazení. Proto se vyrábí LED se 
čtvercovým pouzdrem (označované jako autoLED nebo PIRANHA LED), které jsou k desce plošného spoje p ipojeny pomocí čty  vývodů (lepší odvod tepla), což umožňuje 
jejich větší výkon. [3] Pro SMT (Surface Mounted Technology) montáž se liší pouzdra podle výkonu LED. Pro LED s malým výkonem 0,1 - 1 W se používají SMD pouzdra 1206, 3528, 3535, 5060 a 5730 a jsou určena k pájení na základní materiál FR-4 = SMD LED. [3] LED s výkonem 1 – 20 W mají speciální pouzdra s termální ploškou, která jsou 
určena k pájení na izolované metalické základní materiály (IMS), pro lepší odvod tepla. 
Tento typ provedení je nazýván jako LED power. [3] 

Nejvíce výkonné LED 10 – 100 W jsou LED_COB (Chip on board). Tyto LED 
obsahují více čipů v jednom pouzd e COB, které má pájitelné vývody a musí být 
pomocí teplovodivé pasty/lepidla spojeno s chladičem. [3] 

Existují také vláknové LED, kdy je více čipů osazeno na skleněný substrát  
a tvo í lineární LED pro použití v LED žárovkách. [2] 

P i výrobě dochází k produkci LED, které mají kvůli citlivosti výrobní technologie 
různé vlastnosti. Tyto diody jsou po vyrobení testovány a podle jejich dominantních 
vlastností se t ídí do definovaných skupin (binovacích t íd). V binovacích t ídách neboli 
BINech jsou diody, jejichž vlastnosti mají vzájemně zanedbatelnou odchylku. Diody jsou do BINů za azeny podle: 

 svítivosti, 
 barevné teploty – chromatičnosti, 
 napětí. 1.3 Základní materiály desek plošných spoj  

Desky plošných spojů (DPS) jsou tvo eny základním materiálem (substrátem), který 
tvo í jejich nosnou část pro vodivý motiv, komponenty a mechanické prvky. Základní 
materiál ovlivňuje i termální vlastnosti elektrického obvodu na DPS. Základním 
materiálem mohou být dielektrické materiály nebo kovy, které tvo í izolované jádro DPS. V současné době jsou nejrozší enější neohebné DPS se základním materiálem 
tvo eným skelnou tkaninu (ze skelných vláken) a epoxidovou prysky icí. Složení 
dielektrických základních materiálu lze rozdělit na pojivo a výztuž. 

Výztuž je hlavní část laminátu, která určuje mechanické, teplotní, a částečně 
chemické a elektrické vlastnosti. Jako výztuž se používá: 

 tvrzený papír,  
 skelná tkanina,  
 aramidová tkanina,  
 k emenné vlákno,  
 uhlíkové vlákno. [4]  
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Pojivo ovlivňuje dielektrické vlastnosti, ztrátové činitele, relativní permitivitu  
a slouží jako ochrana výztuže p ed mechanickým a chemickým poškozením a proti vlhkosti. Jako pojivo se používají termoplasty a reaktoplasty. Nejčastěji používané 
kombinace pojiva a výztuže jsou označované jako FR (Fibre-Resin) v provedení:  

 FR-2 - celulózový papír + fenolformaldehydová prysky ice,  
 FR-3 - tvrzený papír + epoxidová prysky ice,  
 FR-4 - skleněná tkanina + epoxidová prysky ice, 
 FR-5 - skleněná tkanina + epoxidová prysky ice (tepelně odolnější), 
 FR-6 - skelná rohož + polyesterová prysky ice. [4]  

Nejsledovanější parametry základních materiálů jsou teplota skelného p echodu, čas 
delaminace p i určité teplotě, teplota rozkladu materiálu, permitivita, tepelná roztažnost, 
tepelná vodivost, elektrická průraznost a odolnost proti plíživým proudům. Základní 
materiály pod označením FR se vyrábí s různými výše zmíněnými vlastnostmi. 
Všeobecně lze íci, že základní materiál FR-4 je mechanicky pevný a pružný materiál, 
který je dobrý izolant a který má p i větších tloušťkách špatnou tepelnou vodivost. 

Kvůli špatné tepelné vodivosti základních materiálů FR se používají pro výkonové aplikace základní materiály s kovovým jádrem, které jsou označované jako IMS 
(Insulated Metal Substrate). Jako kovové jádro bývá používán hliník, měď a ocel. 
Vodivé jádro základního materiálu je od měděného vodivého motivu plošného spoje 
odděleno izolační vrstvou (polymer nebo keramika). Tepelná vodivost mezi vodivým 
motivem a jádrem je až 10x lepší než u FR-4. Termální plošky mohou být propojeny 
skrze izolační vrstvu do jádra pomocí mikropropojů (microvia) nebo být p ímo spojeny s jádrem (pedestal) viz Obr. 1.1.[5] 

 Obr. 1.1: ez pedestalu [5] 1.4 Pájení 
Pájení je metoda tvorby nepohyblivého nerozebíratelného spojení dvou nebo více částí 
pomocí p idání dalšího materiálu. Princip spočívá v roztavení pomocného materiálu 
(pájky) s teplotou tání nižší, než je teplota tání spojovaných materiálů, kdy spoj vzniká 
difúzí tekuté pájky. P esouváním atomů pájky vzniká difúzní zóna, jejíž velikost ovlivňuje pevnost pájeného spoje. Po p etavení a ochlazení pod bod tání vzniká elektricky vodivý spoj. Kvalita pájeného spoje je ovlivňovaná mnoha aspekty a nelze 
stanovit jediný správný technologický postup pro všechny možné varianty. Hlavní 
ovlivňující faktory jsou znázorněny v diagramu na Obr. 1.2. Technologický postup musí 
být nastaven až po stanovení použitých materiálů a za ízení. 
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Technologický postup pájení má podstatný vliv na funkčnost a spolehlivost 
pájených elektrických sestav, protože výsledný pájený spoj zajišťuje: 

 elektrické propojení, 
 fixaci součástky k DPS, 
 odvod ztrátového tepla.  

 Obr. 1.2: Diagram (Ishikawův) pro proces pájení [6] 
Pájení v elektronice lze dělit podle použitého pájecího za ízení na: 

 ruční, 
 strojní, - p etavením, - vlnou, - selektivní. 

Nebo podle použitého druhu pájky na: 
 olovnaté, 
 bezolovnaté, 
 měkké (do 450 °C), 
 tvrdé (nad 450 °C).  1.4.1 Pájky 

Pájky se vzájemně liší obsahem rozdílných prvků nebo p ípadně jejich poměrem. Na 
základě jiného složení se mění jejich pájecí vlastnosti s vlivem na výsledný pájený spoj 
jako nap íklad:[7] 
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 teplota p etavení – teplotní charakteristika, 
 smáčivost, 
 pevnost, 
 vzhled pájeného spoje (lesklost a stav povrchu). 

Každý p idaný prvek má jiný vliv na výslednou pájecí slitinu. [7] 
 St íbro (Ag) Snižuje bod tání a zlepšuje smáčivost a pevnost. 
 Měd (Cu) Zvyšuje pevnost. 
 Bismut (Bi) Snižuje bod tání a zlepšuje smáčivost. 
 Indium (In) Snižuje bod tání. 
 Nikl (Ni) Zlepšuje smáčivost. 
 Zinek (Zn) Snižuje bod tání. 
 Antimon (Sb) Snižuje povrchové napětí a zlepšuje pevnost. 

Pájky se dělí podle obsahu olova na: 
 Olovnaté pájky: Základem těchto pájek je kombinace cínu (Sn) a olova (Pb). 

Nejnižší teplota tání (183 °C) této slitiny je p i poměru 63 % Sn a 37 % Pb, kdy 
je dosažen eutektický bod. Samotný cín má teplotu tání p i 232 °C a olovo dokonce p i 327 °C. Eutektický bod je tedy nižší, než teplota tání samostatných 
prvků. Z důvodu ekologické zátěže olova (toxicita) jsou tyto pájecí slitiny 
omezovány. Olovnaté slitiny tvo í lesklý, hladký a dob e formovaný pájený spoj 
díky dobré smáčivosti. Díky nižší teplotě tání nejsou pájené součástky a desky 
plošných spojů vystavovány tak velkému teplotnímu stresu, jako je tomu u slitin s vyšším bodem tání. [7]   

 Bezolovnaté pájky: Tyto pájky mají ve slitině větší obsah cínu, což má vliv na 
jejich vyšší teploty tavení. Bezolovnaté pájky podle složení slitiny dosahují 
tavení (tekutosti) p i teplotách 195 až 227 °C. Mimo vyšší teplotu vyžadují také delší dobu v roztaveném stavu. Doporučený teplotní profil p etavení pájky SAC305 je na Obr. 1.3. Slitiny bezolovnatých pájek obsahují drahé kovy (nap . Ag), což zvyšuje jejich cenu oproti olovnatým slitinám. Kvůli nep ítomnosti olova mají tyto slitiny horší smáčivost a vzhled výsledného pájeného spoje. 
Oproti olovnatým pájeným spojům mají lepší mechanické vlastnosti. Kvůli 
vyšším teplotám tavení jsou kladené větší nároky na tepelnou odolnost 
součástek a základních materiálů. Nejrozší enější bezolovnaté slitiny jsou kombinace cínu, st íbra, mědi. [6] [7] SAC (Sn – Ag – Cu) = 217 °C SAC305 = Sn 96,5 %, Ag = 3 %, Cu = 0,5 SA (Sn –Ag) = 221 °C  Sn 96,5 %, Ag 3,5 %   SC (Sn – Cu) = 227 °C    SN100C = Sn 93 %, Cu 0,7 %  
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 Obr. 1.3: Doporučený pájecí profil pájky SAC305 [8] 1.4.2 Nanášení pájecí pasty 
Nanesení pájecí pasty na DPS má zásadní vliv na výslednou kvalitu pájeného spoje  
a p esnost osazení komponent. Hlavním faktorem nanášení ovlivňující výsledný pájený spoj je množství nanesené pájecí pasty. Pájecí pasta ovlivňuje nanášení jejím složením  
a viskozitou. Nejpoužívanější metody nanášení pájecí pasty jsou: Dispenzování je metoda nanášení pájecí pasty za ízením zvaným jako dispenzer. 
Nejjednodušší dispenzery fungují na principu čas/tlak, ale nejsou p íliš vhodné pro 
profesionální aplikaci, protože u nich dochází k separaci složek pájecí pasty. Množství 
nanášené pasty ovlivňuje velikost jehly (průměr, délka) nebo kapiláry, tlak vzduchu, čas 
působení tlaku a viskozita pájecí pasty. P i tomto způsobu jsou pájecí pasty balené v kartuších. Problém této metody je dodržení opakovatelnosti naneseného množství, 
protože s měnící se teplotou dochází ke změně viskozity pájecí pasty. Proto některá 
za ízení mají pro zajištění konstantní viskozity vyh ívané kartuše na požadovanou 
teplotu. Jsou i za ízení, která množství pasty nanáší místo tlaku vzduchu pomocí 
šroubovice. Množství nanesené pasty je definováno počtem otočení a rozměrem 
šroubovice. Všeobecně je metoda dispenzování pro sériovou výrobu nevhodná kvůli její 
rychlosti. Vhodná je ovšem na opravy, kdy je možné pastu nanášet i na osazenou  DPS. [9] Jet printing je metoda tryskového nanášení pájecí pasty a dalších materiálů. Jedná 
se o velmi flexibilní a perspektivní metodu aplikace pájecí pasty, která k nanášení 
nepot ebuje šablonu ani kontakt s DPS. Její princip spočívá v kapičkách pájecí pasty, 
které jsou pomocí trysky nanášeny na DPS tak, jako tomu je u inkoustové tiskárny p i 
tisku na papír. Jelikož nanášení probíhá bez kontaktu s DPS, tak je eliminován pohyb v ose Z. Tím je nanášení pájecí pasty urychleno a lze tuto metodu použít pro sériové 
nanášení. Nanášení může probíhat i na osazených DPS. Za ízení na tomto principu 
pot ebují pouze softwarovou p edlohu tisku, takže je tato metoda flexibilnější na změny, 
než metody využívající fyzické šablony.   
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Sítotisk je metoda nanášení pájecí pasty těrkou p es motiv vytvo ený na sítu. Síto 
je vytvo eno z vláken nylonu nebo kovu, která jsou zapletena do rámu. Na sítu je 
pomocí naneseného fotorezistu a chemického procesu vytvo en motiv (otvory), který 
odpovídá motivu, p es který má být nanesená pasta na DPS. Síto je p iloženo k DPS ve 
vzdálenosti cca 1 mm. Pomocí tlaku a tahu těrky je síto p itlačeno a je p es něj nanesena 
pasta. Po konci tlaku dojde opět k oddálení síta, ale pasta zůstává na pájecích ploškách. 
Množství nanesené pasty určuje velikost motivu, světlost motivu, průměr vlákna, výška fotorezistu, tloušťka síťoviny a hustota ok síta. Množství nanesené pasty ovlivňuje  
i velikost částic pájecí pasty a její viskozita. Protože síto není p ímo p iloženo k DPS, je 
tato metoda náročnější na soutisk motivu, ale zase jsou lépe kompenzovány nerovnosti. Ostrost, p esnost motivu a životnost síta je menší než u šablonového tisku, ale jedná se 
o levnější variantu tisku pájecí pasty.[4][7][9] 

Šablonový tisk je metoda nanášení pájecí pasty těrkou p es kovovou šablonu. 
Těrka protlačuje skrz v šabloně vytvo ený motiv pájecí pastu na DPS. Motiv šablony 
může být vytvo en galvanickým leptáním nebo vypálením pomocí laseru. Tloušťka 
výsledné nanesené pasty odpovídá tloušťce šablony. Výsledný objem nanesené pasty 
odpovídá ší ce, délce a výšce otvoru. Různé komponenty mohou pro optimální zapájení 
pot ebovat rozdílnou tloušťku pájecí pasty. Proto se vyrábí i šablony s různými 
tloušťkami na jedné šabloně tzv. schodovité šablony. Pro tyto šablony se používají 
speciální těrky. P i šablonovém tisku musí být šablona dob e p itisknutá k povrchu DPS, proto je tištění p es šablonu náchylnější na nerovnosti DPS.[4][9] 1.4.3 Problematika pájení LED 
Kvůli optickým vlastnostem jsou na některých LED použité na manipulaci  
a zpracovávání citlivé materiály. Nedodržení zásad správného zacházení může vést k ovlivnění jejich funkčních vlastností a spolehlivosti. Proto by měla být věnována 
pozornost tomu, jaká za ízení jsou pro manipulaci a zpracování použita. Důležitá je také 
kvalita pájeného spoje, protože p i trendu zmenšování LED a zvyšování jejich výkonu 
jsou podstatné i termální vlastnosti pájeného spoje. Ty mohou být ovlivněny výskytem 
voidů, kdy čím menší výskyt voidů, tím nižší tepelná zátěž díky lepšímu odvodu tepla 
do desky plošného spoje. Obecně ale platí, že SMD LED mohou být pájeny 
hromadnými procesy SMT montáže. Tím pádem na ně p i zpracování působí stejné 
faktory, jako na kteroukoli jinou komponentu. To znamená, že faktory ovlivňující 
výsledek jejich montáže jsou technologické postupy, použitá za ízení a materiály, a také 
návrh pájené elektronické sestavy. Vzhledem k tomu, že spolehlivost pájené sestavy ovlivňuje kontakt mezi LED  
a deskou plošného spoje prost ednictvím pájecí plošky, je žádoucí používat doporučené 
pájecí plošky, které jsou individuálně p izpůsobeny vlastnostem dané LED. Pájecí 
ploška má totiž vliv na efekt samočinného soust edného centrování LED p i pájení, 
rozptyl tepla a spolehlivost pájeného spoje. Efekt samočinného soust edného centrování 
se uplatňuje u odchylek osazení do 150 m. P i větších odchylkách hrozí zkraty 
způsobené pájecími můstky. Důležitá je také povrchová úprava pájecích plošek, kde je 
kladen důraz na jejich rovinnost. Proto jsou doporučovány povrchové úpravy 
pokovením s dobrou rovinností jako je OSP nebo NiAu. [10] 

Pro pájení LED je doporučeno nanášet pájecí pastu prost ednictvím šablonového 
tisku. Velikost šablony bývá většinou menší než velikost doporučené pájecí plošky. Pro 
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dosažení pájeného spoje s tloušťkou v rozmezí 40 až 75 m je doporučeno volit šablonu 
o tloušťce 120 m. Tloušťka a provedení tisku pájecí pasty mají vliv na nadzvedávání pouzder. To je u pájených sestav se světelným výstupem kritické, protože nadzvednutí 
ovlivňuje místo dopadu emitovaného světla. [10] [11] 

Pro pájení LED jsou z bezolovnatých pájek vhodné pájecí slitiny SAC a špičková 
teplota by neměla p esahovat 245 °C. Pro bezolovnaté pájení je vhodné používat 
dusíkovou atmosféru, kdy dochází ke snížení tvorby oxidů, zlepšení smáčivosti a tím 
snížení počtu voidů. Pájení bez ochranné atmosféry může způsobit optickou degradaci 
oxidy, které jsou tvo eny vlivem teploty a atmosféry. Pájení v dusíkové atmosfé e může 
zabránit poklesu světelného toku. Vliv počtu p etavení a použití/nepoužití dusíkové 
atmosféry p i pájení na relativní světelnou intenzitu LED je znázorněn v grafu  na Obr. 1.4. [10][11]  

Tolerovatelné množství voidů (dutin) pro tyto aplikace záleží na výkonu LED  
a tepelném výkonu. Obecně se udává, že by množství voidů v pájeném spoji nemělo 
p ekročit 25 %. Pro čistění osazených pájených sestav s LED lze použít 
izopropylalkohol, p ípadně čištění vzduchem nebo bezvláknovou látkou. Jiný způsob 
čištění může způsobit degradaci jejich vlastností. LED jsou součástky citlivé na ESD a vlhkost, proto je nutné s nimi nakládat dle 
pat ičných norem a doporučení.  O za azení součástky do pat ičné kategorie citlivosti na 
vlhkost rozhoduje výrobce. Toto za azení je specifikováno na štítku vlhku odolného 
balení, p ípadně v p iložené dokumentaci. 

 Obr. 1.4: Vliv pájení na světelnou intenzitu LED [11] 1.5 Vysoušení v povrchových montážích 
Vysoušení v povrchových montážích se týká součástek citlivých na vlhkost nebo desek 
plošných spojů, které absorbují atmosférickou vlhkost a které mají být následně 
zpracovávány pájecím procesem. Problém absorbované vlhkosti v součástkách nebo deskách plošných spojů spočívá v tom, že p i procesu pájení jsou tyto součástky a DPS 
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vystaveny vysokým teplotám, p i kterých se snaží absorbovaná vlhkost (voda) rychle 
odpa it. Rychlému odpa ení brání struktura a povaha použitých materiálů, která 
neumožňuje propuštění takového množství skupenství vody v tak krátkém čase. Tím 
dochází k pnutí v materiálech. Pnutí způsobuje delaminaci základních materiálů, 
praskání vnit ních struktur součástek a jejich pouzder. Tyto základní defekty můžeme popsat jako:[12][4]  

 mikropraskliny (microcracking), 
 praskliny (cracking), 
 delaminace pouzd ícího materiálu od substrátu, 
 popcorndefect. 

Druhým důvodem, proč je vlhkost nežádoucí, je koroze. Koroze působí na intermetalické struktury uvnit  pouzder součástek nebo na povrchové úpravy terminálů 
součástek. K oxidaci terminálů součástek dochází p i odstraňování (vysoušení) 
absorbované vlhkosti a to vede ke zhoršené pájitelnosti. 
.  Obr. 1.5: Defekty způsobené vlhkostí [4] 

Součástky citlivé na vlhkost se označují jako součástky MSD (Moisture Sensitive 
Device) a dělí se podle úrovně citlivosti do 6 hlavních skupin a dvou podskupin. Tyto skupiny jsou označovány jako MSL (Moisture Sensitivity Level). Jednotlivé skupiny se 
liší dobou Floor-life, která udává maximální povolenou dobu expozice součástek 
okolním klimatickým podmínkám p ed jejich zpravováním. Doba Floor-life se liší  v závislosti na okolní vlhkosti a teplotě. Základní dělení je stanoveno pro klimatické 
podmínky ≤30 °C/60 % viz Tab 1. 1.[12] Tab.  1.1: Doba Floor-life p i klimatických podmínkách ≤30 °C/60 %[13]          

Úroveň itlivosti Do a za pod í ek ≤  °C/  % 1 Neo eze á za pod í ek ≤  °C/  % RH 2 1 rok 2a  týd  3 168 hodin 4 72 hodin 5 48 hodin 5a 24 hodin 6 Před zpra ová í  ut o v sušit. 
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Pro eliminaci nežádoucích vlivů vlhkosti je nutné součástky a desky plošných spojů 
citlivé na vlhkost vysoušet. Sušení je proces, kdy se difúzí do prost edí s nízkou 
vlhkostí a vysokou teplotou odvádí vlhkost z více vlhkostí nasycených součástek nebo 
DPS. Vysoušení není stejně jako navlhání lineární proces, a čím menší je rozdíl mezi 
vlhkostí vysoušeného p edmětu a vlhkostí vysoušecího prost edí, tím je vysoušení 
pomalejší. Součástky nejsou vysoušeny na nulový obsah vlhkosti, protože 
zpomalováním difúze v závislosti na rozdílu podmínek by bylo zdlouhavé nebo 
naprosto nemožné. Po p ekročení doby skladovatelnosti nebo doby Floor-life je 
součástky nutné vysušit za podmínek stanovených normou IPC/JEDEC J-STD-033C. 
Vysoušecí podmínky jsou určeny v závislosti na úrovni MSL, délce p ekročení stanovených časů a tloušťce součástek. Podmínky vysoušení jsou stanoveny  v Tab 1.2 [12] 

Pro vysoušení součástek a desek plošných spojů se využívají speciální vysoušecí 
za ízení zvané také jako vysoušecí kabinety. Vysoušecí kabinet díky možnosti regulace 
vnit ních podmínek (vlhkosti a teploty) dosahuje nutných podmínek stanovených 
normou pro vysoušení. Vysoušecí kabinety jsou ve většině p ípadů v provedení 
komorových sušáren na kontaktním, mikrovlnném, radiačním nebo konvenčním principu vysoušení. Tab.  1.2 Podmínky vysoušení pro obnovu Floor-life [13]    °C + /-  °C  °C + /-  ≤  % RH °C + /-  ≤  % RH 

Překroče í Floor-life  > 72 h < 72 h > 72 h < 72 h > 72 h < 72 h 
Tloušťka MSL t [h] t [h] t  t t  t 
 ≤ ,  mm 2 5 3 17 h 11 h  d ů  d ů 2a 7 5 23 h 13 h  d ů  d ů 3 9 7 33 h 23 h  d ů  d ů 4 11 7 37 h 23 h  d ů  d ů 5 12 7 41 h 24 h  d ů  d ů 5a 16 10 54 h 24 h  d ů  d ů  1,4 mm < x             

≤   
2 18 15 63 h 2 dny  d ů  d ů 2a 21 16 3 dny 2 dny  d ů  d ů 3 27 17 4 dny 2 dny  d ů  d ů 4 34 20  d ů 3 dny  d ů  d ů 5 40 25  d ů 4 dny  d ů  d ů 5a 48 40  d ů  d ů  d ů  d ů  2 mm <      x             

≤ ,   
2 48 48  d ů  d ů  d ů  d ů 2a 48 48  d ů  d ů  d ů  d ů 3 48 48  d ů  d ů  d ů  d ů 4 48 48  d ů  d ů  d ů  d ů 5 48 48  d ů  d ů  d ů  d ů 5a 48 48  d ů  d ů  d ů  d ů 
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2 DIAGNOSTICKÉ METODY A TESTOVÁNÍ 
Kvalita pájených spojů osazených desek plošných spojů pat í mezi základní činitele 

elektrotechnické výroby. K určení jejich technického stavu využíváme diagnostických 
metod, které zkoumají fyzikální veličiny spojené s provozem diagnostických objektů. 
Fyzikální diagnostické metody dělíme podle typu fyzikálního jevu, který je  
k diagnostice využit. Tyto metody jsou vhodné pro zjišťování konkrétního typu poruchy. Tím získáme pouze informace o její existenci či neexistenci, ale ne celkovém 
technickém stavu objekt. 

Funkční diagnostické metody jsou založeny na vyhodnocování funkce 
diagnostického objektu a odchylek od funkce očekávané. Nejsou zde p itom důležité 
fyzikální děje probíhající v technickém objektu, nýbrž jaký mají dopad na funkční projev objektu. V rámci této diplomové práce je t eba rozlišit, p i které fázi procesu p epracování 
bude pot eba určený objekt (pájený spoj, měněnou komponentu) diagnostikovat. Jelikož 
kvalita pájeného spoje se začíná ovlivňovat už p i nanášení pájecí pasty, je žádoucí 
provádět diagnostiku už p i vytvá ení tohoto pájeného spoje. Pro tuto práci je nutné 
rozdělit diagnostiku do 4 částí: 1. Diagnostika nanášené pájecí pasty (fyzikální). 2. Diagnostika osazení a pájeného spoje (fyzikální). 3. Diagnostika funkčních vlastností p epracované komponenty (funkční). 4. Ově ení spolehlivosti a odolnosti (fyzikální/funkční).  

U prvních dvou bodů lze provést základní vnější diagnostiku pomocí optické kontroly kvalifikovanou osobou. Kvalifikovaná osoba využívá k diagnostice 
kontrolovaného objektu primárně lidské oko, kterým provádí optickou kontrolu, a to bez 
pomůcek nebo za pomoci za ízení založených na optickém zvětšení.  Pro základní 
vnější optickou kontrolu lze využít následující za ízení založené na optickém zvětšení: 

 Dílenské lupy bez/s osvětlením (jednobodové, kruhové). U jednobodového 
osvětlení vznikají stíny na osvícené ploše (DPS). Druhý typ, s kruhovým 
zá ičem, má rovnoměrné osvětlení celé plochy a v kombinaci s trojnásobným 
zvětšením, které je p ívětivé k lidskému oku (nedochází k jeho únavě), je 
vhodným provedením pro kontrolu desek plošných spojů.  

 Mikroskopy se zvětšením 10–40× s vysokou vzdáleností objektivu  
od pozorovaného p edmětu. Výhodou může být p ipojení kamery nebo 
digitálního fotoaparátu.  

 Prohlížecí za ízení mají okuláry nahrazeny stínítkem, kam je promítán obraz. 
Slučují výhody mikroskopu (zvětšení) a lupy (malá únava oka). [14]   

Vyhodnocování kontrolovaného objektu je založeno na subjektivním posuzování kvalifikovanou osobou, která se může ídit interními p edpisy jakosti nebo normami, 
které jsou aplikované v dané společnosti. Mezi hlavní nevýhody základní vnější 
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diagnostiky a diagnostiky optickým zvětšením pat í to, že nelze odhalit vnit ní odchylky a defekty. Tato kontrola zároveň není vhodná do sériové výroby kvůli časové náročnosti 
a nemožnosti p esně definovat mě itelné tolerance, jelikož jak již bylo zmíněno, záleží 
na subjektivním hodnocení dané kvalifikované osoby. Z těchto důvodu se používají sofistikovanější automatizované inspekční za ízení, 
kde je nutnost člověka ke kontrole jen částečná. Některá tyto za ízení umožňují odhalit  
i defekty a odchylky okem neviditelné, nap íklad ve vnit ních strukturách pájeného spoje. 

Po dosažení kvalitativně žádaného spoje je nutné ově it, zda nebyly během procesů 
opravy ovlivněny vlastnosti měněných komponent, p ípadně celé pájené sestavy. Proto 
je nutné ově it podle stanovených ukazatelů, zda nedošlo k odchylce funkčních 
vlastností a parametrů měněné komponenty nebo celé sestavy v porovnání se sériovou 
výrobou.  

Pokud bylo dosaženo kvalitního pájeného spoje a pokud nedošlo ke změně 
vlastností měněné komponenty a ani celé sestavy, lze p epracování považovat za 
úspěšně dokončené. V rámci této práce je ovšem podstatné ově it, jak jsou takto 
p epracované pájené sestavy spolehlivé a jestli se jejich životnost neliší v porovnání se 
sériovou výrobou. K tomu slouží nap íklad testování spolehlivosti a životnosti za 
působení podmínek, které se snaží simulovat prost edí a namáhání, kterému je pájená 
sestava běžně p i provozu vystavena.  2.1 Diagnostika nanášené pájecí pasty 
Je prokázáno, že více než 50 % defektů vyskytujících se na deskách plošných spojů je 
způsobeno chybou tisku pájecí pasty. Z tohoto důvodu by měla být kontrola nanášené 
pájecí pasty součástí každé výroby, která má produkovat spolehlivé a kvalitní pájené 
sestavy. Kontrola nanášené pájecí pasty je výhodná i po ekonomické stránce, protože 
náklady na odstranění zjištěné závady hned po nanesení pájecí pasty jsou méně 
nákladné na odstranění než závady po osazení nebo zapájení. Z těchto důvodu je 
žádoucí zavést kontrolu tisku pájecí pasty do sériové výrobní linky.  

P i kontrole tisku pájecí pasty je nutné kontrolovat správnou pozici, výšku, spoje 
mezi jednotlivými natištěnými plochami a p ípadně chybějící natištění. 2.1.1 SPI inspekce 
SPI (Solder paste inspection) neboli inspekce nanesené pájecí pasty (nedestruktivní) je 
diagnostická metoda založená na 3D snímání pájecí pasty po jejím nanesení 
šablonovým tiskem, sítotiskem nebo dispenzerem. Pro tuto diagnostickou metodu jsou 
využívaná za ízení označovaná jako 3D SPI. Tyto p ístroje jsou ve většině p ípadů 
založeny na principu optické nebo laserové triangulace. 

Optická triangulace (Moaré) funguje na principu projekce m ížky na mě ený objekt pod úhlem, kdy tato m ížka p edstavuje na mě eném objektu vrstevnice a na 
následném snímání kamerou s vysokým rozlišením (Obr. 2.1). Mě ení na neosvětleném 
místě (zastíněném) je nemožné, proto je využíváno více zdrojů světla, čímž se možnost 
výskytu neosvíceného místa eliminuje. 



 21 

.  Obr. 2.1: Mě ení pomocí optické triangulace [15] 
Laserová triangulace je založená na laserovém senzoru, který je použit pro mě ení 

vzdálenosti, pomocí které lze získat hodnotu objemu natištěné pájecí pasty (Obr. 2.2). 
Mě ení laserem jsou účinná pro mě ení materiálů homogenních. P i mě ení pájecí pasty 
se jedná o materiál nehomogenní s množstvím hran a p echodů. U těchto materiálů 
může docházet k nechtěným odrazům a zastíněním, což vede ke zkreslení výsledků. 
Toto zkreslení eliminují 3D SPI stroje použitím více senzorů a aplikací výpočetních 
algoritmů.  

 Obr. 2.2: Mě ení pomocí laserové triangulace [15] 
Tyto metody umožňují změ ení desky p ed natištěním pasty a výsledek tohoto 

mě ení umožní vypočítat objem natištěné pasty i na nerovném povrchu. P i vizualizaci 
výsledků jsou pro p ehlednost výsledků jednotlivé vrstvy barevně odlišeny. Za ízení 
umožňují tvorbu reálného 3D modelu (využívají k tomu 2D i 3D algoritmus), mě it do jednotek μm a zároveň umí komunikovat se sítotiskovým za ízením, které umí 
p enastavit tisk na základě aktuálních mě ení tak, aby byl zabezpečen optimální tisk na 
desce plošných spojů. [15] 
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2.2 Diagnostika osazení 
Probíhající vývoj miniaturizace součástek vede ke stále složitějším a hustěji osazeným 
deskám plošných spojů. Pro výrobu takových desek jsou postupně nutné složitější 
výrobní procesy a tím dochází k větší pravděpodobnosti vzniku defektů u výsledných 
osazených sestav desek plošných spojů. P i výrobě sestav osazených desek plošných 
spojů je důležité, aby všechny součástky, které musí být pro správnou funkci sestavy 
osazeny, byly na svém p esně definovaném místě. Kontrola osazení se provádí p ed 
nebo až po procesu pájení. V druhém p ípadě je ovšem náročnější odstranění odhalené 
chyby. Nutná je také kontrola finálního pájeného spoje. Pro kontrolu osazení lze využít  
i funkční elektrickou metodu, nap íklad bodovou kontrolou (ICT). Tato metoda ovšem 
nelze použít pro diagnostiku kvality pájeného spoje.  

Optická kontrola může zhodnotit kvalitu pájeného spoje, prezenci a orientaci 
součástky zároveň. Kontrola osazení se aplikuje p i každém osazení desky plošných 
spojů. Nejjednodušší diagnostikou osazení je prosté sledování lidským okem s nebo bez 
optického zvětšení (viz bod 3.1). Díky možnosti definování p esných kritérií pro 
odhalení chyb, p esnosti a rychlosti kontroly je pro sériovou výrobu vhodnější použití 
sofistikovaných za ízení s automatickou kontrolou.   2.2.1 AOI kontrola AOI (Automated Optical Inspection) neboli automatická optická kontrola 
(nedestruktivní) jsou automatizovaná za ízení založená na analýze kamerou získaného obrazu. Tato za ízení s analýzou obrazu využívají rozhodovací procesy, podle kterých 
by postupoval člověk provádějící optickou kontrolu, ale umí je aplikovat kvalitativně 
lépe a rychleji. Za ízení optické kontroly lze v zásadě dělit na dva typy provedení: 

 2D AOI (dvourozměrná inspekce) umožňuje detekci takových defektů jako je 
chybějící/špatná komponenta, její špatná orientace, nedostatečné množství nebo 
špatné natištění pájecí pasty. Tento systém je vybaven jednou nebo více 
ortogonálně orientovanými kamerami vůči zkoumanému objektu (DPS)  
a jednoho či více zdrojů ortogonálního nebo úhlového nasvícení. Takové 
provedení ovšem neumožňuje detekci nap . nadzvednutých vývodů nebo 
rovinnost osazení. Z tohoto důvodu je další varianta 2D AOI doplněna o boční kameru, ale pro použití této varianty jsou limitující vysoké komponenty, které 
vytvá í zastíněná místa. Zároveň je kontrola boční kamerou pomalá, proto je 
možné použít v sériové výrobě boční kameru jen na vytipované kritické nebo 
potenciálně problematické komponenty.  [16] [17] 

 3D AOI (trojrozměrná inspekce) je aplikovaná pro optickou kontrolu pájených sestav z důvodů kompenzace omezení inspekce dvourozměrné. 3D AOI využívá 
technologie již d íve používané v 3D SPI inspekci založené na mě ení fázového 
posunu a tím získávání informací o výšce skenovaného objektu. To znamená, že 
stejně jako u 3D SPI je na zkoumaný objekt pod úhlem promítaná m ížka s fázovým posuvem tvo ící vrstevnice, která je po nasnímání p evedena do 3D 
modelu. Pro eliminaci zastíněných míst je promítání provedeno ze čty  směrů  
a nasnímané obrazy jsou zpracovány pomocí vyhodnocovacích algoritmů. Stejné 
vyhodnocení platí i v p ípadě vícenásobného odrazu u ploch s vysokým 
odleskem. Nejzásadnějším rozdílem oproti 3D SPI je nutnost možnosti změny 
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rozlišení snímání. P i inspekci pájecí pasty je nutné snímat obraz objektů 
vysokých maximálně 0,5 mm, avšak p i inspekci osazení je nutné snímat objekty (komponenty) v ádech jednotek, ale i desítek milimetrů. To je umožněno 
použitím širokého (nízká frekvence) nebo úzkého (vysoká frekvence) promítané 
vzoru. 3D inspekce je pro správné mě ení vybavena kompenzací referenční 
výšky pro určení referenční nulové výšky snímaného povrchu. Tato kompenzace 
je nutná z důvodu nerovností a průhybů DPS pro určení rovinnosti osazení komponent. Programování a definování parametrů pro tato za ízení je lehčí než 
u za ízení 2D AOI. [16] [17] 

 Obr. 2.3: Nasnímaný model zapájené komponenty [18] 
P i posouzení výhod a nevýhod 2D a 3D inspekce je z ejmé, že ani jeden z těchto 
principů kontroly není optimální a nejsou samostatně schopny efektivně provést 
kompletní inspekci pájených sestav desek plošných spojů. Proto nejoptimálnějším 
provedením jsou za ízení, která využívají kombinaci obou těchto variant. Vzhledem  
k tomu, že skoro všechny SMD součástky mají pravidelný čtvercový, obdélníkový nebo 
kruhový tvar, a v kombinaci s informací o výšce, mohou tato za ízení automaticky 
generovat inspekční knihovny, které lze využít k automatickému rozpoznání součástek. 
Za ízení AOI je schopno p esně klasifikovat, o jakou chybu se jedná a do jaké kategorie 
ji za adit. Tyto nasnímané chyby zazálohuje pro následnou kontrolu operátorem  
a pomocí softwaru provede analýzy a vizualizaci odchylek nap íklad v podobě 
histogramů. Výstupem může být také naskenovaný 3D model kontrolovaných desek 
plošných spojů (Obr. 2.3).  2.2.2 X-ray inspekce X-ray inspekce neboli nedestruktivní inspekce pomocí RTG (rentgenového) zá ení se v 
odvětví povrchových montáží využívá p edevším ke kontrole zapouzd ených obvodů (hermetická pouzdra, BGA, QFN atd.), ale také p i kontrole pájených spojů (voidy, 
praskliny), protože ve srovnání s jinými běžnými inspekčními metodami je rentgenový 
paprsek schopen proniknout do vnit ních struktur a reprodukovat je. [14] 

RTG zá ení je produkováno zpomalením elektronů s vysokou rychlostí p i srážce  s kovem ve vakuové trubici, kdy je ztracená energie elektronů vyzá ená v podobě 
brzdného rentgenového zá ení. Energie brzdného rentgenového zá ení je tedy závislá na rychlosti elektronů, které jsou zbrzďovány. Výsledné rentgenové paprsky jsou 
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elektromagnetické zá ení s vysokou frekvencí. RTG za ízení využívají toho, že každý 
materiál absorbuje rentgenové zá ení odlišně. Materiály absorbují rentgenové zá ení v závislosti na jejich hustotě, tloušťce a atomovém čísle. To znamená, že materiály 
těžších prvků jsou snadně snímatelné a lehčí prvky jsou více transparentní. Rentgenové 
paprsky tedy prochází zkoumaným vzorkem (DPS) a proto musí být rychlost brzděných 
elektronů (urychlovací napětí) dostatečná, aby energie vyzá eného rentgenového zá ení 
stačila pro průchod vzorkem. Prošlé rentgenové zá ení je na druhé straně vzorku 
snímáno detektorem RTG zá ení. Z tohoto důvodu nezáleží na tom, jestli je snímaná 
horní nebo spodní strana vzorku. Čím vyšší je hustota zkoumaného materiálu, tím 
hlubší bude stín nasnímaný detektorem. Aby mohlo dojít k analýze defektů, je nutné, 
aby nasnímaný obraz prošel zvětšením.  [19][21] 
Za ízení pro rentgenovou inspekci lze rozdělit do dvou kategorií:  

 2D (dvourozměrné) systémy zobrazují současně obraz součástek z obou stran 
DPS podle úhlu natočení vůči zdroji RTG zá ení a jeho detektoru. U této 
inspekce je limitující rozměr vzorku, protože čím větší rozlišení požadujeme, 
tím musí být vzorek blíže ke zdroji RTG zá ení.  

 3D (trojrozměrné) systémy vytvá í trojrozměrný obraz skládáním více 2D 
snímků. Jde o použití integrálních transformací 2D RTG snímků p i známém 
uspo ádání zá ič/detektore a posunu této snímací soustavy vůči zkoumanému vzorku. Jedná se vlastně o CT inspekci. U této inspekce je nutné, aby se pohyboval upevněný vzorek vůči ose zá ič/detektor, nebo osa zá ič/detektor vůči 
statickému vzorku. Pohyb může být realizován posuvem nebo rotací. Pohybem 
(p ibližováním/oddalováním) lze měnit rozlišení.[20][21]  

 Obr. 2.4: 2D RTG snímek zapájené součástky TO220 s velkou plochou voidů [19] 
Lze íct, že 3D snímání je p esnější, protože dokáže odhalit defekty i pod jiným 
úhlem než p i 2D snímání. Ovšem 3D snímání je kvůli nutnosti více snímků  
a nutným rotacím funkčního systému nebo vzorku mnohem pomalejší inspekce,  
a proto se nehodí pro za azení sériových linek.  Tato inspekce umožňuje odhalit 
typy defektů, jako jsou voidy, můstky, nadzvednuté součástky, studené spoje, popcorn efekt atd. Díky rozlišování stupňů šedi lze definovat mezní hodnoty pro 
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detekci hledaných defektů, jako jsou nap íklad voidy, nep ítomnost pájky, praskliny 
a podobně, a pomocí algoritmů lze získané snímky automaticky analyzovat  
= automatická inspekce. Stupně šedi zároveň umožňují detekovat u voidů jejich 
množství a vyhodnotit i poměr plochy voidů vůči ploše pájeného spoje.  Za nep ípustné je považován poměr 25 % voidů z plochy pájeného spoje viz Obr. 2.4. Průmyslové RTG inspekční za ízení pracují s větší energií rentgenových 
paprsků, než je tomu u obdobných za ízeních ve zdravotnictví, a to z důvodu, aby 
bylo možné prozá it pevnější materiály, než jsou měkké tkáně živých organismů. 
Kvůli vysokému množství RTG zá ení, které je nezdravé pro člověka, je většina 
průmyslových RTG za ízení uzav ený systém. [19][20][21]  2.2.3 Elektronová mikroskopie 

Pokud pot ebujeme provést optickou inspekci na vzorcích, kde již nejsou optické 
mikroskopy (světelné) dostačující, je možné využít mikroskopů elektronových, které 
poskytují mnohem větší zvětšení (rozlišení). Elektronové mikroskopy pracují pomocí paprsků elektronů namísto paprsků světelných, díky čemuž mohou mít elektronové 
mikroskopy rozlišení až v ádech nanometrů. Je to způsobeno tím, že fotony světla 
použité pro optickou mikroskopii odpovídají vlnové délce v rozmezí  400 - 700 nanometrů, což je limitující faktor, protože nelze dosáhnout lepšího rozlišení, 
než je velikost fotonů. Optická mikroskopie je vhodná pro rozlišení v ádech mikrometrů. Oproti tomu elektrony, které jsou částečně nabité částice p enášející elektrickou energii, které zabírají vnější oblasti atomů, odpovídají vlnové délce 
p esahující 1 nanometr. Hlavní nevýhodou elektronových mikroskopů je, že p i 
používání vysokoenergetických elektronů hrozí poškození vzorků a to primárně elektroniky. [22][23] 

Základní konstrukci elektronového mikroskopu lze stručně popsat porovnáním s mikroskopem optickým. Jak již bylo zmíněno výše, tak zdroj světla je nahrazen paprsky velmi rychle se pohybujících primárních elektronů, které jsou emitovány v elektronové trysce žhavením nap . wolframového vlákna. Emitované primární 
elektrony jsou urychleny rozdíly potenciálů mezi katodou a anodou. Objektivy jsou 
nahrazeny adou elektromagnetických cívek, kterými se elektronový paprsek pohybuje. Skleněné čočky lámající procházející světelné paprsky jsou nahrazeny cívkami, 
lámajícími elektronové paprsky stejným způsobem. Výsledný získaný obraz je 
vizualizován v podobě snímků nebo jako obraz na televizní obrazovce, takže vzorek v tomto p ípadě není zkoumán p es objektiv. Všechny části pracují jako vakuově 
uzav ený celek s podtlakem (vakuem vytvá eným vývěvou) z důvodů špatného ší ení elektronů ve vzduchu.  Existuje však několik druhů elektronových mikroskopů, které 
principiálně fungují různými způsoby a s jinými druhy snímaných elektronů.[23] 
Druhy elektronů, které jsou snímané v elektronové mikroskopii: 

 Primární elektrony (PE) emitující se v elektronové trysce nap . žhavením 
elektronového vlákna a jsou snímané jako průchozí elektrony u mikroskopu typu TEM. 

 Sekundární elektrony (SE) vznikají dopadem primárních elektronů na vzorek, 
kdy p i nepružných srážkách dochází k ionizaci a tím uvolnění elektronů z elektronového obalu atomu. Emise těchto elektronů vzniká p i nízké energii 
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primárních elektronů ve stovkách eV. Tyto elektrony mají energii menší než 50 
eV a emitují se z hloubky maximálně desítek nanometrů a to v závislosti na 
energii primárního svazku. Tyto elektrony poskytují topografické informace  
o zkoumaném vzorku. 

 Zp tn  odražené elektrony (BSE) k jejich emitaci dochází p i pružných 
srážkách s velkým úhlem rozptylu ϑ tvo ených primárními elektrony nebo p i 
více pružných srážkách s malými úhly rozptylu, ke kterým se navíc p idávají 
nepružné srážky. Zpětně odražené elektrony mají větší energii než sekundární 
elektrony a jejich energie se pohybuje od 50 kV až do energie primárního svazku, a emitují se z hloubky do 300 nm a to v závislosti na energii primárního svazku. Tyto elektrony poskytují informace kontrastem vzorku v závislosti na 
hustotě a atomovém čísle zkoumaného vzorku a o jeho topologii. [24] 

 RTG zá ení je buzeno vysokoenergetickým elektronovým svazkem primárních 
elektronů. Rentgenové zá ení se detekuje až do hloubky 1000 nm a to v závislosti na energii primárního svazku a materiálu zkoumaného vzorku. 
Detekci zá ení lze provést rozkladem energie nebo podle vlnové délky a z toho 
získat kvantitativní a kvalitativní materiálovou analýzu zkoumaného vzorku. Jedny z hlavních druhů elektronových mikroskopů jsou: 

 Transmisní elektronové mikroskopy (TEM): Tyto mikroskopy pracují s primárními elektrony, které procházejí vzorkem. Proto, aby primární elektrony 
mohly projít vzorkem, musí být vzorek tenký a elektrony musí mít dostatečnou energii. Z toho důvodu je většinou nutná úprava vzorku p ed jeho zkoumáním. 
U TEM se používají elektromagnetické cívky s vysokým napětím (typicky  od 50 000 do několika miliónů voltů) k urychlení elektronů (získání energie) na vysokou rychlost. Čím elektrony rychleji cestují, tím menší je jejich vlnová 
délka a tím je mikroskop schopný zkoumat menší vzorky.  Prošlé elektrony jsou 
na druhé straně vzorku pomocí cívek zvětšeny a zobrazeny dopadem elektronů na fluorescenční stínítko a výsledný obraz se prohlíží na obrazovce nebo na 
snímku. Transmisní elektronové mikroskopy mají největší zvětšení z elektronových mikroskopů a umožňují zkoumat vzorky až do  1 nanometru.[23]  

 Skenovací elektronové mikroskopy (SEM): Jsou navrženy pro skenování 
povrchu malých objektů. Tyto elektronové mikroskopy jsou oproti 
mikroskopům TEM vybaveny skenovacími cívkami, které vychylují primární 
svazek na místa dopadu po celém vzorku a tím ho rastrují. SEM pracují se 
sekundárními a zpětně odraženými elektrony, které se emitují odrazem 
primárních elektronů ze zkoumaného vzorku. Detektor zaregistruje tyto 
rozptýlené odražené elektrony a p emění je na obrázek. SEM jsou zhruba  
10x méně výkonné než TEM, a to znamená, že se dají použít na zkoumání 
vzorků zhruba od 10 nm. Jelikož tyto mikroskopy skenují povrch vzorků, 
nezáleží na jejich tloušťce a není je pot eba speciálně p ipravovat. Tyto 
elektronové mikroskopy jsou většinou vybaveny také energetickou disperzní 
rentgenovou spektroskopií (EDS). Tato spektroskopie zprost edkovává 
materiálovou kvalitativní a kvantitativní analýzu pomocí RTG zá ení, které je 
snímáno detektorem RTG zá ení. Technika EDS může detekovat prvky z uhlíku (C) až uranu (U) v množství menším než 1,0 % z hmotnosti vzorku.[23][25] 
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 ádkovací tunelovací mikroskop (STM): Jsou určeny pro rastrování povrchu vzorku a elektronické struktury vzorku, který musí být elektricky vodivý. Jejich 
princip se více odlišuje od p edchozích dvou typů. Tento druh skenuje povrch 
vzorku změnou proudu p i pohybu vodivé sondy s ostrou špičkou (wolfram, platinium-iridium, zlato) nad vzorkem. P i tom se elektrony snaží uniknout ze vzorku a tunelováním p ejít do sondy. Čím blíže je sonda k povrchu, tím 
jednodušší je p echod elektronů tunelováním, a jejich počet určuje tunelovací 
proud. Mikroskop se snaží tento tunelovací proud držet konstantní, proto se 
sonda p i skenovaní pohybuje nahoru a dolů, a tím se získávají informace  o povrchu vzorku. Celý systém je odrušen od vibrací závěsným systémem. 
Počítač namě ené informace p emění v obraz struktury vzorku.[23]  

 Obr. 2.5: Prasklina pájeného spoje LED po termálním cyklickém testu (SEM) [26] 
Pokud je tedy pro analýzu kvality desek plošných spojů a pájeného spoje 

požadováno větší zvětšení než poskytují optické mikroskopy, je nejvhodnější použít 
rastrovací elektronový mikroskop. Mikroskop s technologií SEM poskytuje analýzu defektu na vzorku trojrozměrným pohledem. SEM může být ově ena metalizace 
polovodičů a pájených spojů, integrita a kvalita nap íklad jako na Obr. 2.5. SEM v kombinaci s EDS také poskytují důkaz o tepelném zpracování a identifikuje použitý kov nebo slitinu materiálovou analýzou.[25] 2.2.4 Metalografický výbrus Jednou z dalších možných diagnostických metod pro kontrolu desek plošných spojů je 
destruktivní metoda tvorbou metalografického výbrusu neboli mikrovýbrusu. Tato 
metoda umožňuje zkoumat desku plošného spoje během celé její výroby včetně jejího 
osazení. P i této metodě je místo, které má být zkoumáno, mechanicky odděleno od 
zbytku desky. Následně se tato oddělená část zalévá epoxidovou nebo akrylátovou 
prysky icí do mazivem vyt ených forem. Po vytvrzení prysky ice je vzorek vyjmut z formy. Během broušení a leštění je nutné, aby vzorek a brusná plocha svíraly kolmý 
úhel (90°), nebo by docházelo k nerovnoměrnému broušení a tím k odchylce 
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výsledného mě ení. To znamená, že p i zalévání vzorku musí být dbáno na kolmost vzorku k požadované broušené ploše. Tento vzorek je následně upevněn do metalografické brusky/leštičky, ve které je broušen na požadované místo. Během 
broušení vyměňujeme brusné kotouče za jemnější podle toho, čím víc se blížíme 
požadovanému místu. Po dosažení požadovaného místa se vymění brusný papír za 
jemnější diamantovou leštící pastu, kterou se provede doleštění vzorku, aby byl povrch 
hladký. P ed doleštěním může a po dokončení leštění musí dojít k očištění vzorku v ultrazvukové myčce nebo horní strukturu aktivovat leptacím činidlem, které 
napomůže zvýraznění struktur. Výsledný vzorek (Obr. 2.6) je zkoumán buď optickým 
nebo elektronovým mikroskopem. Na výsledném vzorku lze pozorovat nap íklad vnit ní 
struktury součástek, prokovy, tvar a voidy v pájeném spoji, tloušťky vrstev DPS atd. 
Lze íct, že mikrovýbrusem lze kontrolovat všechny části desky plošného spoje  
a součástek, kde má získaný boční ez (vnit ní struktura) nějaký p ínos. [27] 

 Obr. 2.6: Metalurgický výbrus pájeného spoje a součástky QFP [28] 2.3 Diagnostika funkčních vlastností 
Jak p i průběhu sériové výroby, tak i p i p epracování vadné komponenty může 
docházet nesprávnou manipulací, nedodržením požadavků výrobce, nesprávnou technologií zpracovaní, nedodržením norem nebo nedostatečnou ESD ochranou k degradaci zpracovávaných komponent či celých pájených sestav. Tato degradace se 
projeví na výsledných vlastnostech, spolehlivosti a životnosti komponenty nebo sestavy. 
Proto je nutné provádět nejen vstupní kontrolu, ale také kontrolu výstupní 
výsledné/opravené sestavy. Použité diagnostické metody se volí podle druhu 
opravované komponenty nebo podle požadovaných funkčních vlastností pájené sestavy. 
Součástky lze dělit podle požadavků na testování na součástky diskrétní a integrované obvody. V této práci je p edmětem oprava sestav s LED, u nichž je hlavní požadavek 
světelný výstup, jejich spolehlivost a životnost. Mezi nejčastěji mě ené parametry 
světelných zdrojů pat í: světelný tok, svítivost, měrný výkon, vyza ovací úhel, barevné spektrum atd.  

Pro mě ení vlastností LED existují dva různé principy mě ení. 
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 Radiometrie: Umožňuje mě it absolutní fyzikální veličiny v celém 
spektrálním rozsahu. Tímto principem lze mě it radiometrické veličiny: zá ivost, zá ivý tok, intenzita ozá ení, zá  a expozice. 

 Fotometrie: Umožňuje mě it absolutní fyzikální veličiny ve spektrálním 
rozsahu viditelném pro lidské oko (380 - 800 nm). Tímto principem lze 
mě it fotometrické veličiny: svítivost, světelný tok, osvětlení, jas a osvit. 2.3.1 Kulový integrátor 

Kulový integrátor neboli integrační koule je mě ící komora ve tvaru koule, jejíž vnit ní 
stěna je vysoce odrazivá a je doplněná o čidlo luxmetru (Obr. 2.7). Vnit ní stěna musí 
být vysoce odrazivá, aby došlo k mnohačetným odrazům a tím rovnoměrnému 
rozptýlení vyzá eného světla ze zdroje světla, který má být mě en. Směrové rozložení 
odraženého zá ení je nezávislé na směrovém rozložení dopadajícího zá ení a nedochází 
k žádnému zrcadlovému odrazu. Hladina ozá ení (osvětlení) závisí výlučně na 
celkovém množství zá ivého výkonu (světelného toku) vstupujícího do koule. [29][30]  

 Obr. 2.7: Mě ící systém kulového integrátoru [31] 
K zrcadlovým odrazům nedochází jen v ideálním p ípadě, ale realita je odlišná  a stále dochází k určité zrcadlové reflexi. Z tohoto důvodu jsou koule vybaveny 

konkrétně rozmístěnými p epážkami pro eliminaci nežádoucích zrcadlových odrazů.  
V radiometrických a fotometrických mě eních se používají četná standardní nastavení, 
která určují uspo ádání vstupních otvorů, výstupních otvorů a vnit ních p epážek 
integrační koule a to podle typu mě ení (mě ení zá ivého výkonu a světelného toku, ozá ení a osvětlení, zá ívá a světelná intenzita, zá ení a jas, odrazivé a p enosové vlastnosti). Kromě toho se paprsky zá ení nezobrazují ideálně na vstupních a výstupních 
otvorech kvůli chybějícímu povlaku. Z těchto důvodů kvalita mě ení prováděných za 
použití integrovaných koulí silně závisí na povlakovém materiálu vnit ní koule, stejně 
jako na p esné poloze p epážek a velikosti otvorů vzhledem k průměru koule. Plocha 
vstupních a výstupních portálů by neměla p esáhnout 5 % vnit ního povrchu koule. 
Světelný zdroj je umístěn uvnit  nebo ve vstupním portálu této koule a rozptýlené světlo 
je snímáno luxmetrem. Nap íklad intenzita změ eného osvětlení v luxech je p ímo 
úměrná vyzá enému světelnému toku v lumenech. Díky tomu lze pomocí konstanty integrační koule p epočítat intenzitu na světelný tok. [29] 
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2.3.2 Spektrometr, spektroradiometr a radiometr Spektrometry jsou p ístroje, které se používají k mě ení specifického rozsahu vlnových 
délek. Spektrometry umožňují spektrální rozklad optického zá ení. Spektrometry používají optickou m ížku nebo hranol a několik snímačů, které rozkládají vstupní 
energii na různé vlnové délky nebo části. Součástí spektrometrů není optika, takže bez 
p ipojení optiky není za ízení schopno samo o sobě mě it. Z toho důvodu může být 
velice kompaktní, a to díky možnosti p ipojení různých senzorů (Obr. 2.8). Spektrometry jsou analytické systémy, které mohou mít až 2048 senzorů, a díky tomu 
poskytují namě ená data s velkou p esností. [32]  

 Obr. 2.8: Ruční spektrometr osvětlení [33] Spektroradiometry jsou za ízení, která mě í zá ení/ozá ení v různých spektrálních oblastech v rozmezí 380 až 780 nm, tedy ve viditelném spektru. Spektroradiometry 
obsahují optický mě ící systém pracující v tomto rozsahu. Obecně rozkládají dopadající 
světlo do jeho spektrálních složek a nezávisle je detekují nap íklad pomocí CCD (Charge-coupled device) snímače nebo skenovacího monochromátoru. Spektroradiometry je možné zobrazit všechny mě ené aspekty, včetně vstupního úhlu, 
poměru gama a kontrastu. Jsou to většinou nezávislé systémy, které pro vyhodnocování 
nepot ebují další za ízení, jako nap íklad počítač. [32] Radiometry jsou za ízení mě ící elektromagnetickou energii bez omezení vlnové 
délky. Právě z tohoto důvodu se p evážně používají pro mě ení infračerveného (IR) 
nebo ultrafialového zá ení (UV), protože oproti výše zmíněným za ízením umí mě it 
mimo viditelné spektrum. Jen v p ípadě UV zá ení, které urychluje stárnutí, musí být 
vlnová délka pod 400 nm filtrovaná nebo potlačená.  Jsou to tedy jednoduché mě ící 
p ístroje s jedním senzorem s filtrem (k potlačení nežádoucích vlnových délek). Tyto 
za ízení mě í výkon ve Wattech. [32][34] 
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2.3.3 Goniofotometr 
Goniofotometr je za ízení pro mě ení rozložení světelné intenzity pro vytvo ení 
(změ ení) vyza ovací charakteristiky světelného zdroje. Umožňují mě it rozložení 
svítivosti pod různými úhly v různých rovinách. Aby bylo možno měnit úhly, je p ístroj 
vybaven pohybem zdroje světla, snímačem nebo p ípadně soustavou zrcadel. [35] Podle 
toho se goniometry dělí do 3 kategorií: 

 Pevný zdroj a snímač, otočná zrcadla: Zrcadlo je po celé své oběžné dráze natáčeno tak, aby odráželo světlo z pevného zdroje světla do pevného 
fotosnímače. 

 Pevný snímač a otočný zdroj: Rotační pohyb v horizontální a vertikální rovině 
vykonává rameno se zdrojem světla vůči pevnému snímači. 

 Pevný zdroj a otočný snímač: Snímač rotuje kolem osy pevného zdroje světla. 
Goniometry lze také dělit podle metody snímání na 2 druhy: 

 Near-Field (Blízké pole): Mě ení probíhá v malé vzdálenosti od zdroje. Pro tuto 
metodu existuje více možností mě ení. Světelný zdroj může být nap íklad mě en bod po bodu v dané vzdálenosti. Namě ené hodnoty jsou interpolovány  
a vytvo ená charakteristika platí pro celé svítidlo v této vzdálenosti mě ení. Nebo metoda mě ení čty -rozměrného pole světla kolem zdroje světla pomocí CCD kamery. [36] 

 Far-Field (Vzdálené pole): Vzdálenost zdroje světla od místa mě ení, která 
musí být minimálně 5x delší, než je maximální rozměr světelného zdroje  
(D) => Pětinásobná vzdálenost = 5*D (Obr. 2.9). Proto je tato metoda vhodná 
pro malá svítidla, jako nap íklad žárovky.  [36]  

 Obr. 2.9: Znázornění pětinásobné vzdálenosti u Far-Field [36] Goniometry jsou speciální laboratorní mě ící za ízení, která se liší podle typu oblasti, pro kterou je daný světelný zdroj určen. To znamená, že neexistují 
univerzální provedení těchto za ízení. Mě ení se provozují v temných 
místnostech/komorách. Vlastní schopnost testovat umožňuje optimalizovat 
kombinace světelného zdroje a optiky pro výkon a energetickou účinnost. [36]  
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2.4 Testování spolehlivosti a životnosti Spolehlivost lze vyložit jako komplexní vlastnost vyjad ující obecnou schopnost objektu (za ízení, pájené sestavy, komponenty) zachovávat požadované funkce v čase  
a za stanovených podmínek. Spolehlivost jako vlastnost objektu není možné 
kvantifikovat. Pomocí pravděpodobnosti a matematické statistiky lze popsat  
a kvantifikovat některé veličiny vypovídají o dílčích vlastnostech spolehlivosti. 

Životnost je schopnost plnit požadovanou funkci v daných podmínkách používání  
a údržby do dosažení mezního stavu (dosažení konce užitečného života). 
U neopravitelných za ízení/komponent je životnost stejná jako ukazatel doby do poruchy.  

Elektronika je p i výrobě, transportu a provozu vystavována různým činitelům, 
které mají vliv na změny fyzikálního nebo chemického charakteru a tím dochází ke 
změnám vlastností materiálů, vlastností a funkcí prvků a součástek a tím i spolehlivosti 
a životnosti celého za ízení. Zkouškami životnosti se stanoví jako spolehlivostní 
ukazatel technický život, pop . ekvivalentní údaj (počet cyklů, otáček apod.). Mezi vlivy, kterým je elektronika během své životnosti vystavena, lze zahrnout 
fyzikální jevy, vlivy prost edí, vlivy provozní vyvolané vlastním provozem nebo 
provozem jiného za ízení.  

Pro ově ení požadavků na spolehlivost (zjištění a kontrola spolehlivostních 
ukazatelů) je nutné provést zkoušky spolehlivosti založené na teorii pravděpodobnosti  
a statistice (matematické). Zkoušky spolehlivosti lze dělit podle: 

 podle zkouškou zkoumaných cíl : ově ovací a určující,  
 podle doby trvání: dlouhodobé, zkrácené a zrychlené, 
 podle spolehlivostních ukazatel : bezporuchovost, životnost, opravitelnost, skladovatelnost atd., 
 podle místa realizace: v provozu nebo v laborato ích. 

Pro ově ení spolehlivosti a životnosti vzorků v této práci byly vytipovány a budou 
realizovány následující zkoušky. 2.4.1  Zkouška v tahu 
Zkouška v tahu neboli trhací metoda je mechanická zkouška zjišťující chování 
materiálu za působení vnějších sil. Na vzorku, který je p edmět zkoumání, se zjišťují jeho mechanické vlastnosti a posuzují výsledky technologických operací použitých p i 
výrobě nebo opravě tohoto vzorku K testování slouží trhací stroj, který umožňuje provádět deformaci vzorku různými 
deformačními mechanizmy, které mohou vést až k jejich destrukci (nap . odtržení komponenty). P i této zkoušce se sleduje závislost deformace (do odtrhnutí) na tahovém 
napětí. Tahová deformace roste konstantně v závislosti na čase. Pro mě ení malých 
jemných deformací se používají jemnější p ístroje - průtahoměry (extenzometry). Toto 
testování se ve většině p ípadů provádí za laboratorních podmínek 23 ± 5° C. Výstupem 
tohoto mě ení může být zatěžovací k ivka. [37][38] 
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Zkouškou v tahu lze definovat následující vlastnosti: 
 mez pevnosti v tahu (největší zatížení p ed poškozením), 
 tažnost (poměrná trvalá deformace v %), 
 kontrakce (nejužší místo v místě lomu vyjád eno v %), 
 mez kluzu v tahu (nejmenší napětí zap íčiňující plastické deformace).[38] 2.4.2 Vibrační zkouška 

Vibrační testování je podstatnou součástí systémů ízení kvality, zejména v oblasti 
zkoušek spolehlivosti a životnosti. Účelem vibračních testů je simulovat vibrační  
a rázové podmínky, kterým bude výrobek během jeho životnosti vystaven, a tím ově it 
nebo určit jeho spolehlivost a životnost. Jinak ečeno, vibrační testy jsou mechanické 
zkoušky určující vibrační odolnost testovaného vzorku. Vibrační testy jsou většinou 
prováděny i za specifických klimatických podmínek, protože vlastnosti materiálů se 
mění i v závislosti na klimatických podmínkách, kterým jsou vystaveny.  

Odolnost proti vibracím je testována vibračními budiči (vibrační zkušební 
systémy). Vibrační zkušební systémy lze p irovnat ke klimatické komo e s vibračním stolem. Zkušební vibrační systémy se vyrábějí v mnoha variantách lišících se ve směru 
vibrací, maximální možnou hmotností vzorku, velikostí komory, maximální frekvencí 
vibrací, teplotním rozsahem atd.  Vibrační zkušební systémy mají t i části: 

 Budič vibrací: Je to generátor vibrací, generující vibrace ve vertikálním, 
horizontálním nebo v kombinaci těchto směrů. Tyto vibrace jsou p enášeny 
pomocí vibračního stolu na vzorek, který je na něm p ipevněn. Generátory 
vibrací mohou být buďto hydraulické nebo elektrodynamické.  

 Vibrační regulátor: Reguluje vibrace na základě informací získaných z čidel 
umístěných na vzorku nebo vibračním stole. Vibrační regulátory se mohou lišit 
počtem kanálů a uživatelským prost edím. 

 Klimatizace: Obstarává uvnit  mě ící komory klimatické podmínky, kterým je 
vzorek vystaven. Většinou se jedná o teploty v rozmezí -40 až 200 °C, p ípadně 
vytvá í i vlhké prost edí. Existují i systémy bez možnosti nastavení klimatických 
podmínek, a tím pádem nemají ani uzav enou mě ící komoru viz Obr. 2.10.  

U těchto vibračních systémů lze nastavit délku trvání a frekvenci vibrací a klimatické 
podmínky působící na testovaný vzorek.  

 Obr. 2.10: Vibrační testovací systém bez klimatické komory [39] 
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2.4.3 Šoková zkouška 
Jak již bylo zmíněno, činitelé klimatu ovlivňují vlastnosti elektrotechnických materiálů a tím mají vliv na spolehlivost a životnost. Vlivy teploty mohou na materiály a za ízení 
působit t emi způsoby: 

 vysokou teplotou, 
 nízkou teplotou, 
 rychlou změnou teploty. 
P i rychlé změně teploty může docházet k náhlým změnám objemů a následně ke vzniku nebezpečných mechanických pnutí ve všech částech za ízení. Dále také mohou 

součástky podstatně změnit elektrické parametry z důvodu prudké změny elektrických  
a mechanických vlastnosti materiálů. 

Rychlé změny teplot se simulují v šokových komorách. Šokovou komoru  (Obr. 2.11) lze p irovnat ke klimatické komo e, která těchto klimatických komor má 
více, a ve kterých jsou odlišné klimatické podmínky. Tyto klimatické podmínky musí 
být extrémně odlišné, aby bylo docílené šoku, jinak by mohlo dojít k pozvolné 
aklimatizaci.  Ve většině p ípadů jsou šokové komory dvoukomorové. Testovaný 
vzorek je umístěn na pohyblivém stole, který umí během málo sekund p ejíždět z jedné 
komory do druhé a takto několik hodin cyklovat. Šokové komory se od sebe liší objemem, rozsahem teplot, rychlostí p ejezdu mezi komorami a zotavením podmínek v komorách.  

 Obr. 2.11: Šoková komora Vötsch [40]  
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3 NÁVRH OPTIMALIZACE A TESTOVÁNÍ 
TECHNOLOGICKÝCH POSTUP  

Tato kapitola je zamě ena na metodiku volby vhodných pájecích za ízení a optimalizaci 
jejich použití pro opravy a p epracování pájených sestav. Na základě testování postupů 
použití různých pájecích za ízení a jejich nastavení by mělo dojít k volbě vhodných 
technologických postupů oprav a p epracování pájených sestav, p ípadně k jejich optimalizaci. Hlavním kritériem pro vyhodnocování bude porovnání dosažených 
výsledků oproti sériově pájeným sestavám. Porovnání se týká funkčních vlastností, tak  i faktorů ovlivňujících spolehlivost.  3.1 Volba pájecích za ízení 
Zvolena byla t i dostupná pájecí za ízení, která se vzájemně liší principem jejich 
fungování. Byla zvolena pájecí za ízení využívající k pájení infrazá iče/horký vzduch  a za ízení v provedení pájecí opravárenská stanice/ruční pájecí stanice.  JOVY RE-8500 = IR pájecí opravárenská stanice 

 Obr. 3.1: Stanice JOVY RE-8500 [41] Parametry a parametry: 
 1x horní zá ič s výkonem 600 W 
 3x spodní zá ič tvo ící dvě zóny p edeh evu se společným výkonem 3000 W 
 1x ventilátor 
 3x vstup pro termočlánky k mě ení teploty 
 clonky na horní IR zá ič 

Horní zá ič 
Spodní zá iče 

Ventilátor 
Ovládací panel 

Vstupy pro termočlánky 

X-Y úchyt DPS 
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 upevnění a pohyb DPS v ose X a Y 
 p ipojení k PC 
 vakuová pinzeta 
 laserový ukazatel st edu horního zá iče  

Tato stanice je vhodná pro pájení SMD, BGA, CSP, QFN a jim podobným pouzdrům 
součástek. Clonka na horní zá ič se volí podle velikosti pájené komponenty. Stanici lze 
ovládat pomocí ovládacích prvků p ímo na ídicím systému stanice nebo p es počítač. 
Ovládání p es počítač nabízí mnohem více možností nastavení pájecích profilů, lepší 
p ehled o průběhu pájení v reálném čase a následnou analýzu profilu.  PACE Craft = opravárenská horkovzdušná stanice 

 Obr. 3.2: Opravárenská stanice PACE Craft Popis a parametry: 
 výměnná horkovzdušná tryska, 
 vakuová pinzeta, 
 časovač cyklu (0 – 99 sekund), 
 nastavitelná teplota, 
 regulace proudění horkého vzduchu, 
 upevnění a pohyb DPS v ose X a Y.   
Tato pájecí stanice není propojitelná s počítačem, ani neumožňuje sledování 

teplotního profilu pájení v reálném čase. U této stanice je možné volit výšku, ze které 
bude horký vzduch foukat na desku plošného spoje, regulovat průtok a teplotu horkého 
vzduchu vycházejícího z trysky, a nastavení délky cyklu. Tryska je měnitelná a lze ji 
vyměnit za trysku jiných rozměrů podle pájené komponenty. Uchyceným vzorkem lze pohybovat v osách X a Y.    

Regulace vzduchu Aktuál í teplota 
Časovač klu Spouště í klu Horkovzduš á tr ska 

Poh  upí á í DPS 

Poh  horkovzduš é tr sk  
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Ruční horkovzdušná pájecí stanice SOLDER PEAK SP-HA800D  

 Obr. 3.3: Ruční horkovzdušná pájecí stanice SOLDER PEAK SP-HA800D [42] Popis a parametry: 
 výkon 800 W, 
 rozsah teplot 150 až 500 °C, 
 regulace proudění horkého vzduchu 3 až 23 l/min, 
 analogová a digitální regulace horkého vzduchu, 
 výměnné trysky.  
Tato pájecí stanice není propojitelná s počítačem, ani neumožňuje sledování 
teplotního profilu pájení v reálném čase. Stanice je vhodná pro pájení pouzder SMD, QFP, SOP, PLCC. 3.2 Výb r vzork  

Prvním záměrem bylo vytvo it pro tuto práci speciální vzorky, kde by bylo osazováno 
více součástek (primárně SMD LED) s různým provedením pouzder. Tyto součástky by 
se osazovaly na desky plošných spojů se základním materiálem FR-4  
a IMS Cu. Součástky by byly ze stejné série, aby se vyloučily rozdílné hodnoty p i 
funkčních testech způsobené jinou sérií součástek. 

Od tohoto záměru bylo ustoupeno z důvodu, aby bylo dosaženo reálných podmínek 
p i opravách/p epracování. To znamená, že jako vzorky jsou použité DPS, které jsou nasazeny v sériové výrobě a mají tedy reálný návrh desky plošných spojů. Reálný návrh obsahuje prokovy, microvia a různé chladící plošky součástek, které mohou p i procesu 
pájení odvádět teplo, které je pot ebné pro úspěšné p etavení pájky. Jelikož se jedná  o desky sériové, je i cena vzorků nižší, než by stála výroba prototypů. Z této výrobní 
série jsou zajištěné součástky, které budou p i výměně osazeny. To umožní srovnat 
vlastnosti (světelný výstup) součástek (LED) sériově osazených oproti součástkám 
osazených p i procesu opravy/p epracování. Díky tomu lze odhalit nevhodný proces, 
kterým není možné docílit stejných vlastností jako p ed výměnou.  
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Desky plošných spojů byly vybrány s ohledem na požadavek rozdílného základního 

materiálu a více druhů SMD LED, které budou p edmětem výměny a u kterých je 
nejpodstatnější zajištění neměnných vlastností.  1. DPS = Základní materiál FR-4 tloušťky 1,55 mm, 6x LED 1, 6x LED 2  2. DPS = Základní materiál IMS Cu tloušťky 1 mm, 4x LED 3, 4x LED 4 3.3 Ovládání pájecích za ízení a teplotní profily 
P ed mě ením teplotních profilů a jejich optimalizací je nutné seznámit se s obsluhou 
použitých za ízení. Pro obsluhu JOVY RE-8500 je pro tuto práci použito ovládání 
prost ednictvím počítače, které nabízí větší možnosti nastavení a vyhodnocování 
pájecího procesu. Ovládací rozhraní je prost ednictvím dodávaného softwaru JOVY PC Suite. Opravárenská stanice PACE Craft a horkovzdušná pájecí stanice je ovládaná 
p ímo na za ízeních, protože tyto p ístroje neumožňují propojení s počítačem. Tato dvě 
za ízení nenabízí ani p ipojení termočlánku pro kontrolu procesu pájení, takže k analýze 
jejich teplotních profilů je použit komplexní tepelný snímací systém Slim KIC 2000 
pro monitorování pájecích profilů procesů. Teplotní profily byly mě ené na obou typech 
základního materiálu zvlášť (FR-4, IMS Cu) kvůli ovlivnění výsledného teplotního 
profilu jejich různou tepelnou vodivostí. 3.3.1 Ovládání JOVY RE-8500 

Prvním krokem po p ipojení pájecí stanice k počítači je spárování za ízení s programem JOVY PC Suite. Z rolovacího seznamu úvodní obrazovky Obr. 3.4 je 
možno vybrat požadovanou stanici a tlačítkem Connect se provede spárování, které 
otev e nabídku ovládání pájecí stanice v online režimu (Obr. 3.5). Tlačítko Work Offline umožňuje vstoupit do režimu programu, který nabízí editaci  
a analýzu teplotních profilů, a to bez možnosti ovládat pájecí stanici v reálném čase. 

 Obr. 3.4: Úvodní obrazovka JOVY PC Suite   
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Ve volbě ovládání v online režimu (Obr. 3.5) jsou dvě možnosti. Buďto lze stanici 
ovládat ručně Obr. 3.6 (volba Run Manual Control Process), to znamená, že lze 
nastavovat výkon jednotlivých tepelných zá ičů, nebo otev ít a spustit vytvo ené 
(p ípadně stažené) teplotní profily Obr. 3.9 (volba Run Profile Process). Pod volbou 
Tools se nachází nap íklad spínání ventilátoru nebo ovládání vakuové pinzety. Volba 
Jovy Profiles otevírá správu uložených teplotních profilů. TC-1 až TC-5 zobrazují 
aktuální teplotu na p ipojených termočláncích. Jelikož se jedná o universální program 
pro více stanic, tak je nabízen i článek TC-4 a TC-5 i p es to, že tato stanice má pouze  3 vstupy. Na Obr. 3.5 jsou zobrazeny teploty pro aktuálně p ipojené články TC1 a TC2. 

 Obr. 3.5: Volba ovládání stanice v online režimu 
P i volbě ručního režimu Obr. 3.6 (Run Manual Control Procces) je pomocí posuvníků 
Upper Heater, Lower Heater a Side Heaters možné ovládat výkony horního, spodního 
st edního a spodních krajních tepelných zá ičů. Po nastavení výkonu a stisknutí tlačítka 
Start Heaters začnou zá iče topit na požadovaný výkon. Aktuální teplotní k ivky lze pozorovat v pravé části okna. Délka profilu v tomto okně je stanovena na 40 minut  
a maximální možná délka je 2 hodiny. Výkony zá ičů lze v průběhu měnit. 

 Obr. 3.6: Ruční režim ovládání JOVY RE-8500 
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Teplota jednotlivých zá ičů spodního p edeh evu byla nasnímaná v manuálním režimu 
p i výkonu 25 % (Obr. 3.7) pomocí termokamery. Vlevo na Obr. 3.7 lze vidět oh ívanou 
část bočními zá iči a v pravé části oh ívanou část spodním prost edním zá ičem.  

 Obr. 3.7: Termosnímek zá ičů p edeh evu 
Ze snímků (Obr. 3.8) je patrné, že na spodním p edeh evu dva boční a jeden prost ední 
zá ič souběžně neoh ívají celou plochu p edeh evu. V horní a dolní části se nacházejí 
neoh átá místa a je patrná i tepelná nerovnoměrnost mezi zá iči. Ke zjištěné tepelné 
nehomogenitě spodního p edeh evu musí být p ihlíženo p i procesech pájení na deskách 
plošných spojů s velkým p í ezem. 

 Obr. 3.8: Souběžný provoz spodních zá ičů 
P i volbě spuštění vytvo ených profilů (Obr. 3.9) a otev ení profilu uloženého v PC je 
možná jeho poslední editace p ed spuštěním. Editace spočívá v nastavení výkonu zá ičů 
a teplot jednotlivých teplotních zón. Nastavený teplotní profil se spustí tlačítkem Start 
a následně je možné sledovat aktuální teplotní profil jako p i manuálním režimu. V tomto p ípadě již ovšem není možné do nastavených hodnot zasahovat a nastavený 
průběh probíhá automaticky. Výsledné reálné profily, které jsou z vytvo ených profilů, 
lze uložit a provést analýzu v offline režimu. Namě ená data lze zobrazit v podobě 
číselných dat, p ípadně tato data exportovat do tabulkového editoru nebo nechat 
exportovat výsledný graf p ímo v offline režimu.  
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 Obr. 3.9: Spuštění vytvo ených pájecích profilů 3.3.2 Teplotní profily JOVY RE-8500  
Teplotní profily byly mě ené pomocí teplotního čidla K typu, které bylo p ilepené 

na horní straně DPS tak, aby docházelo k p ímému kontaktu čidla s jejím povrchem. 
Bylo promě eno několik kombinací nastavení standardních Lead-free profilů, které se 
lišily vzdáleností DPS od horního/spodního zá iče, velikostí horního stínítka, mezními 
teplotami jednotlivých zón a špičkovou teplou.  

P i některých kombinacích nebylo možné dosáhnout požadovaných teplot nebo 
časů v jednotlivých zónách tak, aby výsledný profil odpovídal doporučeným profilům 
pájené komponenty a pájecí pasty. Je to zap íčiněno několika faktory.  První z nich je, že p i standardních Lead-free profilech má ovládací software v jednotlivých zónách pevně stanovené výkony zá ičů. Z toho také vyplývá, že v tomto 
režimu se nastavení průběhu pájení ovládá teplotou, p i které se aktivuje nastavení 
výkonu jiné zóny. Prakticky to znamená, že pokud je nap íklad výsledný čas pájení v Soak zóně (150 - 200 °C) krátký, může dojít k jeho prodloužení tak, že se zvolí vyšší 
koncová teplota zóny p edeh evu nap íklad ze 150 ° na 160 °C. Tím dojde k tomu, že 
bude probíhat zah ívání menším výkonem na vyšší teplotu, čímž se prodlouží čas 
setrvání v požadovaném teplotním rozmezí 150 – 200 °C.   

Ovlivňujícím faktorem je také velikost použitého stínítka horního zá iče, který 
ovlivňuje velikost zah ívané plochy. Pokud není horním zá ičem oh íván celý p í ez 
DPS, tak dochází díky tepelné vodivosti základního materiálu k odvodu tepla ze 
zah ívaného místa. Lokální zah ívání je ovšem p i pájení na osazených DPS vhodnější, 
protože nejsou okolní komponenty opětovně tepelně namáhány. Vzdálenost DPS od horního a spodního tepelného zá iče taktéž ovlivňuje rychlost zah ívání. 

K nastavení vytypovaných (změ ených) teplotních profilů bylo následně p ihlíženo 
p i výrobě testovacích vzorků.    
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M ení teplotních profil  na základním materiálu FR-4 
Nastavené hodnoty v programu JOVY PC Suite režim Standard Profile Lead Free: Preheat Temp: 150 °C, Soak End Temp: 200 °C, Peak time: 10 s, Peak Temp: 230, 235, 240, 245 a 250 °C, spodní/horní vzdálenost: 3,5 cm / 2 cm, clonka: 2 x 2 cm  Tab.  3.1: Hodnoty teplotních profilů JOVY RE-8500 na ZM FR-4    °C  °C  °C  °C  °C t [s] ϧ [°C] ϧ [°C] ϧ [°C] ϧ [°C] ϧ [°C] 10 56 55 54 56 55 30 69 68 67 70 69 60 90 89 92 92 91 90 112 114 119 118 117 120 139 138 144 144 142 150 160 160 168 164 163 180 182 185 185 187 184 210 200 204 202 204 201 240 218 223 223 221 220 270 229 236 237 238 238 300 207 204 219 245 249 330 175 170 179 198 214 360 148 146 153 166 178 420 113 112 116 122 131 480 90 90 92 96 102 Tab.  3.2: Délka teplotních zón JOVY RE-8500 na ZM FR-4  Hodnota Peak Temp   °C  °C  °C  °C  °C 

ϧ [°C] t [s] t [s] t [s] t [s] t [s] 217 - Peak 32 38 47 61 67 150 - 200 74 76 77 74 77  

 Obr. 3.10: Průběh teplotních profilu JOVY RE-8500 na ZM FR-4 
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M ení teplotních profil  na základním materiálu IMS Cu 
Nastavené hodnoty v programu JOVY PC Suite režim Standard Profile Lead Free: Preheat Temp: 170 °C, Soak End Temp: 200 °C, Peak time: 10 s, Peak Temp: 230, 235, 240, 245, 250 a 255 °C, spodní / horní vzdálenost: 1,5 cm/2 cm, clonka: 6 x 6 cm  Tab.  3.3: Hodnoty teplotních profilů JOVY RE-8500 na ZM IMS Cu  Hodnota Peak Temp   °C  °C  °C  °C  °C  °C t [s] ϧ [°C] ϧ [°C] ϧ [°C] ϧ [°C] ϧ [°C] ϧ [°C] 10 55 55 56 56 55 55 30 67 67 67 67 68 68 60 88 88 88 88 89 89 90 112 111 109 108 110 111 120 136 136 134 135 136 135 150 159 160 158 159 159 158 180 181 181 178 179 179 178 210 203 204 205 206 203 202 240 230 231 234 236 230 228 270 153 177 178 198 251 255 300 112 124 136 146 174 184 330 86 94 104 113 135 143 360 74 77 87 91 98 105 Tab.  3.4: Délka teplotních zón JOVY RE-8500 na ZM IMS Cu  Hodnota Peak Temp   °C  °C  °C  °C  °C  °C 

ϧ [°C] t [s] t [s] t [s] t [s] t [s] t [s] 217 - Peak 14 21 23 30 35 43 150 - 200 68 67 65 66 70 71  

  Obr. 3.11: Průběh teplotních profilu JOVY RE-8500 na ZM IMS Cu 
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3.3.3 Ovládání PACE Craft 
Tato pájecí stanice nenabízí takové možnosti nastavení jako IR stanice JOVY RE-8500. 
Jelikož se jedná o horkovzdušnou opravárenskou pájecí stanici, tak nastavení pájecího 
profilu spočívá v regulaci horkého vzduchu. U horkého vzduchu lze regulovat jeho 
teplotu, rychlost (množství) a dobu jeho proudění. K pájení může být použit vzduch, 
p ípadně pokud je k dispozici, tak jiný ke stanici p ipojený plyn (dusík). Velikost 
horkovzdušné trysky je volitelná podle velikosti pájené komponenty. Dále lze nastavit 
vzdálenost (výšku) této horkovzdušné trysky od desky plošného spoje, na které bude 
komponenta pájena. Ovládací prvky lze vidět na Obr. 3.2.  
Pájecí cyklus stanice lze nastavit následně: 

 P epínačem GAS/AIR zvolit externí plyn nebo vzduch.  
 P epínač READ/SET p epnout do polohy SET. 
 Potenciometrem SET nastavit požadovanou teplotu na číselníku. 
 Po nastavení požadované teploty p epnout p epínač ze SET na READ. 
 Na časovači CYCLE TIMER nastavit délku cyklu do 99 sekund.  
 Nastavit požadovanou rychlost proudění horkého vzduchu potenciometrem BLOW SPEED. 
 Pokud svítí kontrolka READY je topné těleso dostatečně zah áté a je možno 

tlačítkem CYCLE spustit požadovaný pájecí cyklus.  
Protože tato opravárenská stanice není vybavena spodním p edeh evem a tepelná 
vodivost základních materiálů komplikuje pájení, používá se tato stanice s p ídavným 
p edeh evem. K mě ení p edeh ívání DPS a tepelného profilu pájecí stanice lze použít 
teplotní čidlo K typu, které je p ipojeno k tepelnému snímacímu systému (Slim KIC 2000).  3.3.4 M ení teplotních profil  PACE Craft 
Protože mezi pájeným spojem a horkovzdušnou tryskou dochází k teplenému p enosu 
se ztrátami, nekoresponduje nastavená teplota na pájecím stroji s teplotou p enášenou 
na pájený spoj. Proto bylo prováděno mě ení skutečné teploty na požadovaném místě 
p ímo na DPS. Vzdálenost trysky byla zvolena 0,5 cm od desky plošného spoje, aby 
mohlo docházet k manipulaci p i odstranění komponent.  

Pro pájení na základním materiálu FR-4 byl použit spodní lokální p edeh ev. 
Tento p edeh ev z důvodu lokálního oh evu nebyl dostačující pro p edeh ívání 
základního materiálu IMS Cu a to kvůli jeho dobré tepelné vodivosti. Pro pájení na ZM 
IMS Cu bylo používáno p edeh ívání celé DPS pomocí hot plate p edeh evu. 
Referenční teplotou p edeh ívání byla teplota dosažená na horní straně DPS. P i 
lokálním p edeh ívání základního materiálu FR-4 byla jako maximální teplota zvolená 
teplota 110 °C, protože p i vyšších teplotách p esahovala teplota na spodní straně DPS 
teplotu skelného p echodu FR-4. Tím by mohlo dojít k její degradaci nebo poškození. 
Pro p edeh ívání IMS Cu byla jako maximální teplota zvolená teplota 150 °C, protože 
p i vyšších teplotách by docházelo k aktivaci a odpa ování složek pájecí pasty už p i 
stabilizaci na požadovanou teplotu p edeh ívání.  
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M ení teplotních profil  na základním materiálu FR-4 
Nastavení opravárenské stanice PACE Craft 
Teplota p edeh evu: 110 °C (horní strana), vzdálenost trysky: 0,5 cm, tryska: 1,5 x 1,5 cm, délka cyklu: 90 s, rychlost vzduchu: 1, nastavená teplota: 300, 350 a 400 °C Tab.  3.5: Hodnoty teplotních profilů PACE Craft na ZM FR-4   °C  °C  °C  top bottom top bottom top Botá  t [s]  ϧ [°C]  ϧ [°C]  ϧ [°C]  ϧ [°C]  ϧ [°C]  ϧ [°C]  3 153 163 160 162 168 165 5 174 163 184 163 192 166 10 208 166 222 166 230 169 20 217 176 247 179 277 184 30 225 188 257 194 284 201 60 236 206 272 220 305 233 90 241 215 279 230 312 244 120 165 203 177 214 190 225 150 143 188 149 194 157 200 180 132 178 135 182 140 186 

 Obr. 3.12: Průběh teplotních profilu PACE Craft na ZM FR-4 
Závislost teplot DPS FR-4 p i dosažní p etavení s p edeh evem 110 °C: Teplota p edeh evu: 110 °C, vzdálenost trysky: 0,5 cm, tryska: 1 x 1 cm, rychlost vzduchu: 1, nastavená teplota: 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390 a 400 °C Tab.  3.6: Hodnoty teplot DPS FR-4 p i dosažní p etavení s p edeh evem 110 °C 

ϧ [°C] 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 top 248 252 258 263 266 272 275 277 280 283 bottom 214 212 212 211 209 206 204 202 200 197  
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 Obr. 3.13: Graf teplot DPS FR-4 p i dosažní p etavení s p edeh evem 110 °C Závislosti času p etavení na teplotách horkého vzduchu a p edeh evu na FR-4: 
Teplota p edeh evu: 0, 90 a 110 °C, vzdálenost trysky: 0,5 cm, tryska: 1,5 x 1,5 cm, rychlost vzduchu: 1, nast. teplota: 300, 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390 
a 400 °C Tab.  3.7: Hodnoty závislosti času p etavení na teplotách hor. vzduchu a p edeh evu 

ϧ [°C] 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 
Předehřev t [s] t [s] t [s] t [s] t [s] t [s] t [s] t [s] t [s] t [s] t [s] 

 °C - - - - - - 87 69 63 45 40 90 °C - - - 81 70 58 49 43 38 36 33 
 °C - 85 73 65 52 44 42 36 32 30 27  

 Obr. 3.14: Závislosti času p etavení na teplotách hor. vzduchu a p edeh evu na FR-4  
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M ení teplotních profil  na základním materiálu IMS Cu 
Nastavení opravárenské stanice PACE Craft 
Teplota p edeh evu: 150 °C (horní), vzdálenost trysky: 0,5 cm, tryska: 1,5 x 1,5 cm, 
délka cyklu: 90 s, rychlost vzduchu: 1, nastavená teplota: 300, 350 a 400 °C Tab.  3.8: Hodnoty teplotních profilů PACE Craft na ZM IMS Cu   °C  °C  °C  top bottom top bottom top bottom t [s]  ϧ [°C]  ϧ [°C]  ϧ [°C]  ϧ [°C]  ϧ [°C]  ϧ [°C]  3 169 169 182 171 179 170 5 181 169 198 171 198 171 10 205 170 229 173 230 174 20 217 176 248 183 271 185 30 222 181 255 190 277 196 60 231 189 268 206 295 213 90 233 194 272 213 303 224 120 175 191 195 205 208 215 150 167 185 179 196 187 200 180 163 182 172 190 175 194  

 Obr. 3.15: Průběh teplotních profilu PACE Craft na ZM IMS Cu 
Závislost teplot DPS IMS Cu p i dosažní p etavení s p edeh evem 150 °C: 
Teplota p edeh evu: 150 °C, vzdálenost trysky: 0,5 cm, tryska: 1,5 x 1,5 cm, rychlost vzduchu: 1, nastavená teplota: 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390 a 400 °C Tab.  3.9: Hodnoty teplot DPS IMS Cu p i dosažní p etavení s p edh evem 150 °C 
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 Obr. 3.16: Graf teplot DPS IMS Cu p i dosažní p etavení s p edeh evem 150 °C Závislosti času p etavení na teplotách hork. vzduchu a p edeh evu na IMS Cu: 
Teplota p edeh evu: 130 a 150 °C, vzdálenost trysky: 0,5 cm, tryska: 1,5 x 1,5 cm, rychlost vzduchu: 1, nast. teplota: 350, 360, 370, 380, 390, 400 °C  Tab.  3.10: Závislost času p etavení na teplotě stanice a p edeh evu na ZM IMS Cu 

ϧ [°C] 350 360 370 380 390 400 
Předehřev t [s] t [s] t [s] t [s] t [s] t [s] 

 °C - - - 85 75 70 
 °C 75 65 56 48 42 37  

 Obr. 3.17: Závislost času p etavení na teplotě hor. vzduchu a p edeh evu na IMS Cu  
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Závislost skutečné teploty ZM FR-4 na úrovni rychlosti proud ní vzduchu:  
Teplota p edeh evu: 0, vzdálenost trysky: 0,5 cm, tryska: 1,5 x 1,5 cm, rychlost  vzduchu: 1, 2, 3, 4, 5 nastavená teplota: 300 °C Tab.  3.11: Hodnoty teploty ZM FR-4 na úrovni rychlosti proudění vzduchu   °C  v = 1 v = 2 v = 3 v = 4 v = 5 t [s]  ϧ [°C]  ϧ [°C]  ϧ [°C]  ϧ [°C]  ϧ [°C]  3 93 120 122 128 137 5 118 153 154 160 169 10 155 192 196 200 206 20 186 202 210 213 217 30 202 212 219 222 225 60 219 227 233 235 238 90 227 233 238 240 243 120 116 127 128 129 131 150 87 93 96 96 98 180 69 74 76 76 79  

 Obr. 3.18: Závislost teploty ZM FR-4 na úrovni rychlosti proudění vzduchu 3.3.5 Ovládání a m ení teplotních profil  horkovzdušné stanice 
Jelikož se jedná také o pájecí stanici pracující s horkým vzduchem, tak se možné 
nastavení týká hlavně regulace horkého vzduchu. I zde lze regulovat teplotu a rychlost 
proudění teplého vzduchu. U tohoto p ístroje neexistuje časové ovládání proudění 
horkého vzduchu, čímž nelze nastavit alespoň částečně automatizovaný proces. Tato 
horkovzdušná stanice nabízí pouze manuální pájení s nastavením teploty a rychlosti 
proudění a možnou volbou trysky. U pájení tímto p ístrojem je problém dodržet 
konstantní vzdálenost od pájeného spoje po dobu celého pájení. Vzdálenost citelně 
ovlivňuje výslednou hodnotu tepelného p enosu. Protože mezi pájeným spojem  a horkovzdušnou tryskou dochází k tepelnému p enosu se ztrátami, nekoresponduje 
nastavená teplota na pájecí stanici s teplotou p enášenou na pájený spoj. 
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P i mě ení teplotních závislostí na nastavené intenzitě proudění vzduchu a jeho 
teplotě byla horkovzdušná tryska upevněna do svorky, aby byla během všech nastavení dodržena konstantní vzdálenost 2 cm. Jelikož teplota není konstantní, ale dochází k jejímu kolísání vlivem regulátoru teploty, jsou uvedené hodnoty aritmetickým 
průměrem z 5 namě ených hodnot. 

P i mě ení časů p etavení nebylo možné mít horkovzdušnou trysku upnutou ve svorce, protože pájení vyžaduje smě ování horkého vzduchu krouživým pohybem okolo 
celé pájecí plošky. Snahou ovšem bylo i p i ručním pájení, aby byla dodržená 
konstantní vzdálenost 2 cm trysky od základního materiálu, na kterém docházelo k p etavení pájky. Pro p edeh ívání základního materiálu FR-4 byl použit horkovzdušný 
p edeh ev Quick 853 ESD a pro p edeh ívání celého p í ezu IMS Cu IR p edeh ev. Teplota p edeh evu byla mě ena na horní straně DPS.  
Závislost skutečné teploty na teplot  nastavené na horkovzdušné stanici:  
Teplota p edeh evu: 0, vzdálenost trysky: 2 cm, tryska: Ø = 0,5 cm, rychlost  vzduchu: 50 %, nast. teplota: 300, 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390 a 400 °C Tab.  3.12: Hodnoty skutečné teploty na nastavené teplotě horkovzdušné stanice  [°C] [°C] [°C] [°C] [°C] [°C] [°C] [°C] [°C] [°C] [°C] 

ϧset 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 
 ϧ  293 302 311 320 329 338 347 358 366 375 383  

 Obr. 3.19: Závislost skutečné teploty na nastavené teplotě horkovzdušné stanice 
Závislost skutečné teploty na úrovni rychlosti proud ní vzduchu:  Teplota p edeh evu: 0, vzdálenost trysky: 2 cm, tryska: Ø = 0,5 cm, rychlost  vzduchu: 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 a 100 %, nast. teplota: 300 °C Tab.  3.13: Vliv rychlosti proudění vzduchu na skutečnou teplotu p i 300 °C vvzduch [%] 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

 ϧ  [°C]  285 288 291 293 295 296 298 299 299 
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 Obr. 3.20: Závislost skutečné teploty na rychlosti proudění vzduchu p i 300 °C  Závislosti času p etavení na teplotách horkého vzduchu a p edeh evu na FR-4: 
Teplota p edeh evu: 0, 90 a 110 °C, vzdálenost trysky: 2 cm, tryska: Ø = 0,5 cm, rychlost vzduchu: 50 %, nast. teplota: 300, 305, 310, 315, 320, 325, 330, 335, 340, 345 
a 350 °C Tab.  3.14: Časy p etavení v závislosti na teplotě vzduchu a p edeh evu na ZM FR-4 

ϧ [°C] 300 305 310 315 320 325 330 335 340 345 350 
Předehřev t [s]  t [s]  t [s]  t [s]  t [s]  t [s]  t [s]  t [s]  t [s]  t [s]  t [s]  

 °C 130 114 99 89 76 65 56 47 43 38 35 
 °C 69 57 49 44 40 36 30 25 21 19 16 
 °C 38 33 28 23 20 18 15 13 13 12 10  

 Obr. 3.21: Závislosti času p etavení na teplotě vzduchu a p edeh evu ZM FR-4 
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  Závislosti času p etavení na teplotách horkého vzduchu na ZM IMS Cu: 
Teplota p edeh evu: 150 °C, vzdálenost trysky: 2 cm, tryska: Ø = 0,5 cm, rychlost vzduchu: 50 %, nast. teplota: 300, 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390 a 400 °C Tab.  3.15: Časy p etavení v závislosti na teplotě horkého vzduchu na ZM IMS Cu  ϧ [°C]  300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 
Nor ál í pad t [s]  115 86 75 65 62 48 47 33 33 31 26 Ter ál í pad t [s]  135 105 90 72 70 55 55 43 43 37 31  

 Obr. 3.22: Závislosti času p etavení na teplotě horkého vzduchu na ZM IMS Cu 3.3.6 Vyhodnocení pájecích profil  JOVY RE-8500: Nastavené teplotní profily Obr. 3.10 a Obr. 3.11 v režimu Standard Profile Lead Free dle časů (viz Tab.  3.2 a Tab.  3.4) v jednotlivých zónách 
korespondují s požadavky normy IPC J-STD 020E. Pájení na základním materiálu FR-4 
bylo realizováno se vzdáleností 3,5 cm od spodního p edeh evu, která odpovídá výšce 
dodávaného držáku DPS. Horní zá ič byl ve vzdálenosti 2 cm a byla na něj použita 
největší clonka s rozměrem 2 x 2 cm. Tím bylo docíleno p etavení pájených spojů jen v zóně vý ezu clonky horního zá iče a jejím blízkém okolí. Toto ovšem neplatilo na 
základním materiálu IMS Cu, kdy se díky lepší tepelné vodivosti rozvádělo teplo po 
celém p í ezu DPS. Tím docházelo k p etavení i ostatních pájených spojů na DPS, ale 
zároveň i zpomalování jednotlivých profilů. Díky dobré tepelné vodivosti Cu nebylo p i 
žádném nastavení docíleno lokálního p etavení. Zpomalení bylo kompenzováno 
zmenšením výšky od p edeh evu na 1,5 cm a zah íváním větší plochy horním zá ičem 
za použití menší clonky 6 x 6 cm. Je tedy nutné brát v potaz, že v tomto p ípadě jsou 
teplotou p etavení ovlivněny všechny komponenty na DPS. Strmostí nárůstu teploty se nelze vyrovnat průběžnému sériovému za ízení, kdy vzorek p ejíždí do p edem 
vyh átých zón. 
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PACE Craft: Z grafů teplotních průběhů pájení (Obr. 3.12 a Obr. 3.15) je patrné, že 
teplotní profily z tohoto za ízení neodpovídají teplotním profilům stanovených normou IPC J-STD 020E. Kvůli omezeným možnostem nastavení se jim nelze ani p iblížit. Z těchto grafů je také patrné, že kvůli tepelným ztrátám a konstrukci za ízení nekoresponduje nastavená teplota s teplotou skutečnou. Graf Obr. 3.14 a tabulka  Tab.  3.7 znázorňují nelineární zlepšení pájitelnosti p ídavným lokálním p edeh evem. 
Lokální pájení bylo na materiálu FR-4 realizovatelné. Jak je patrné z grafu Obr. 3.17  a tabulky Tab.  3.10, tak je toto za ízení bez p ídavného p edeh evu nepoužitelné k pájení na základním materiálu IMS Cu. I u této stanice se projevila dobrá tepelná vodivost IMS Cu. Lokální p edeh ev použitý u materiálu FR-4 nebyl dostačující  
a musel být použit p edeh ev, který zah íval celý p í ez na teplotu alespoň 130 °C. P i 
pájení docházelo k postupnému p etavení ostatních pájených spojů na téže DPS. Je to 
patrné i p i srovnání grafu Obr. 3.13 s grafem Obr. 3.16. U materiálu FR-4 p edeh átého 
na teplotu 110 °C se s rostoucí teplotou horkého vzduchu snižuje teplota na spodní 
straně DPS p i dosažení p etavení. U materiálu IMS Cu p edeh átého na 150 °C dochází k p etavení p i témě  stejné teplotě na spodní straně DPS bez ohledu na teplotu horkého vzduchu. Z toho plyne, že k p etavení na IMS Cu dochází až po proh átí celé DPS na 
požadovanou teplotu a lokální zah átí horní strany není dostačující. Všechna mě ení 
byla provedena na první rychlost proudění horkého vzduchu, protože p i vyšších 
úrovních dochází k odfouknutí lehčích komponent. P i nastavených teplotách 
p esahujících 380 °C docházelo k měknutí na teplo citlivějších pouzder komponent. 
Vliv rychlosti proudění horkého vzduchu na výslednou teplotu je znázorněn grafem Obr. 3.18. 
Horkovzdušná stanice: Protože tepelná regulace stanice způsobuje kolísání skutečné teploty, jsou hodnoty v tabulce Tab.  3.12 aritmetickým průměrem z 5 namě ených hodnot.  Graf Obr. 3.19 ukazuje, že vliv tepelného p enosu na skutečnou teplotu  
ve vzdálenosti 2 cm a rychlosti proudění nastavené na 50 % je v celém rozsahu 
nastavených teplot lineární. Odchylka skutečné teploty oproti teplotě nastavené je  
u tohoto za ízení mnohem menší, než je tomu u za ízení PACE Craft. Vliv rychlosti 
proudění vzduchu na výslednou teplotu Obr. 3.20 p i nastavené teplotě 300 °C není 
lineární. Může to být způsobeno tím, že p i vyšších rychlostech proudění vzduchu nemá 
za ízení dostatečný výkon, aby byla teplota v celém rozsahu lineárně rostoucí. P i 
použití této stanice je velice vhodné použít p edeh ev, který zkracuje dobu k dosažení 
p etavení viz Obr. 3.21. Bez p edeh evu musí být pájená komponenta vystavená vyšší 
teplotě po delší dobu. P ímé vystavení proudění horkého vzduchu mělo špatný dopad na komponenty s plastovým pouzdrem, kdy docházelo k jejich tečení. Proto bylo p i jejich 
pájení nutné horkým vzduchem zah ívat pouze okolní základní materiál. P i pájení na 
základním materiálu IMS Cu bylo dosaženo lepších výsledků p i konstantním 
p edeh ívání celého p í ezu DPS. P i delším pájení za nižších teplot docházelo  k p etavení i okolních pájených spojů tak, jako tomu bylo i u p edchozích za ízení. 
Tento jev se ovšem neprojevoval po celé ploše DPS a ani p i rychlejším pájení za 
vyšších teplot. P i pájení musí být brán z etel i na to, že k p etavení nemusí dojít na 
všech pájecích ploškách stejně rychle. Pájecí plošky, které zajišťují chlazení 
komponenty, odvádějí teplo i p i pájení. Tím u nich dochází k p etavení později, než  u signálových pájecích plošek viz Obr. 3.17 a Tab.  3.15. 
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3.4 Návrh výroby a testování vzork  

 Obr. 3.23: Diagram 1. testu (1. část) 

 Obr. 3.24: Diagram 1. testu (2. část)  
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 Obr. 3.25: Diagram 1. testu (3. část) 1. Test: První test (Obr. 3.23, Obr. 3.24 a Obr. 3.25) má za cíl určit vhodné postupy demontáže a pájení pomocí pájecí pasty SAC305. Montáž a demontáž byla prováděna na t ech pájecích za ízeních a dvou základních materiálech (FR-4, IMS Cu). Během tohoto testu byla kontrolovaná p esnost nanesení 
pájecí pasty, p esnost osazení součástek, vnit ní a vnější struktury výsledného 
pájeného spoje. Pro vyhodnocování bylo využito optické kontroly, 
rentgenových snímků a metalurgického výbrusu pájených spojů. 

 Obr. 3.26: Diagram 2. testu 
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 2. Test: Druhý test (Obr. 3.26) má za cíl porovnat spolehlivost těchto 
p epracovaných nebo opravených pájených sestav. Pro tento test byly 
vytvo eny vzorky na základním materiálu FR-4 a IMS Cu, a to na základě 
testovaných postupů výroby vzorků z 1. testu. Na základě tohoto testu bylo 
možno ově it spolehlivost těchto postupů v porovnání se sériovou výrobou.  

 Obr. 3.27: Diagram 3. testu 3. Test: T etí test (Obr. 3.27) má za cíl vyhodnotit vliv teplotního zatížení  na LED, kterému jsou vystaveny p i procesu pájení. Posuzován je zejména vliv 
na jejich výsledný světelný tok a vlnovou délku. Jedná se tedy o ově ení pravdivosti grafu Obr. 1.4.   
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4 PRAKTICKÉ OV ENÍ A TESTOVÁNÍ 
TECHNOLOGICKÝCH POSTUP  

Tato kapitola se zabývá praktickým ově ením technologických postupů za použití 
pájecích za ízení z p edchozí kapitoly a optimalizací jejich nastavení. Hlavní faktorem optimalizace bylo dodržení norem a kvality. Posuzován byl i vliv pájení na 
komponenty, které jsou osazené na deskách plošných spojů během p epracování  
a oprav. Dalším pozorovaným aspektem bylo množství pájecí pasty na výsledný pájený spoj. Konkrétně srovnání pájeného spoje p i použití definovaného množství pasty p es 
lokální šablonu s orientačním množstvím nanesené pasty. Na základě těchto poznatků 
jsou vytipovány body, které by měly být dodržovány p i p epracování a opravách 
pájených sestav. Zároveň jsou zmíněny body, které by mohly negativně ovlivnit 
výsledek těchto postupů.  4.1 1. Praktický test – Demontáž, osazení a pájení. 4.1.1 Vysoušení Z důvodu toho, že vzorky nebyly skladovány ve vlhkuodolném balení, musely se p ed 
vystavením vysokým teplotám nechat vysušit ve vysoušecím kabinetu. Doba vysoušení byla stanovena dle normy IPC J-STD-033 viz Tab.  1.2. P edejde se tak p ípadné delaminaci základního materiálu a defektům osazených komponent, které můžou být 
způsobené absorbovanou vlhkostí. Vysoušení se musí provádět i u desek plošných 
spojů, které jsou reálně určeny k p epracování nebo opravě. 4.1.2 Demontáž 

Po vysušení DPS byla provedena demontáž osazených komponent. P i demontáži 
je podstatné, aby byl teplotně zasažen pouze požadovaný pájený spoj a komponenta,  
a aby nebyly poškozeny pájecí plošky, které jsou použity pro následnou montáž. Na 
vzorcích na základním materiálu FR-4 bylo demontováno všech 12 LED a na vzorcích na IMS Cu 8 LED. Na demontáž byla použita všechna t i za ízení.  

P i demontáži na za ízení JOVY RE-8500 byl použit teplotní profil se špičkovou teplotou 230, 240 a 250 °C viz Obr. 3.10 a Obr. 3.11. P i demontáži na základním 
materiálu FR-4 (s horní clonkou 2 x 2 cm) bylo možné demontáž provést lokálně. Jak 
již bylo zmíněno v p edchozí kapitole, tak se kvůli tepelné vodivosti základního 
materiálu IMS Cu neda ilo pouze lokální p etavení. Proto byl p i demontáži zah íván 
celý p í ez (clonka 6 x 6 cm). P i zah átí celého p í ezu lze odstranit všechny 
komponenty zároveň, takže nemusí být DPS vystavena většímu počtu zah átí. P i všech 
zvolených špičkových teplotách bylo dosaženo p etavení a následné demontáže.  

Pro demontování komponent za ízením PACE Craft byla na materiálu FR-4 nastavena teplota 330 a 360 °C p i použití lokálního p edeh evu, jehož teplota 
dosahovala 110 °C na horní straně. P i těchto teplotách docházelo k uvolnění komponent po čase, který je uveden v grafu Obr. 3.14 nebo tabulce Tab.  3.7. Pro 
demontáž komponent na materiálu IMS Cu byl použit p edeh ev celého p í ezu na 
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teplotu horní strany DPS 150 °C. Teplota horkého vzduchu byla nastavena na 350 a 370 
°C a k uvolnění těchto komponent docházelo v časech viz tabulka Tab.  3.10  nebo graf Obr. 3.17. P i delších časech zah ívání docházelo kvůli teplotní vodivosti k uvolnění i ostatních komponent na DPS. Takže zah ívání p i demontáží musí trvat jen 
nezbytně dlouhou dobu, pokud nesmí být p etaveny ostatní pájené spoje mimo tok horkého vzduchu. Rychlost proudění vzduchu byla pro oba druhy DPS nastavena na 
první stupeň v = 1, ale u odstraňování může být nastaven i vyšší stupeň, protože nehrozí odfouknutí komponenty.  

P i odstraňování komponent z materiálu FR-4 horkovzdušnou pájecí stanicí byla 
DPS p edeh evem vyh átá na 110 °C (horní strana), tak jako v p ípadě za ízení PACE Craft. Teplota p edeh ívání na 110 °C byla stanovena s ohledem na teplotu skelného 
p echodu (dle typu 135-180 °C) materiálu FR-4. P i horní teplotě 110 °C dosahovala 
teplota na spodní straně 160-180 °C. P i dlouhodobějším zah ívání vyšší teplotou by 
mohlo dojít k degradaci vlastností základního materiálu. Teplota horkého vzduchu byla nastavena na 300 a 330 °C a rychlost proudění na 50 %. Pro odstraňování komponent z IMS Cu byl použit IR p edeh ev celého p í ezu na teplotu 150 °C. Teplota horkého 
vzduchu byla 350 a 380 °C p i nastavené rychlosti proudění na 50 %. Oproti 
p edchozím za ízením bylo docíleno p etavení pouze požadovaného spoje i na ZM  IMS Cu. Za p edpokladu, že odstraněné komponenty již nebudou použity, může být 
horký vzduch smě ován p ímo na komponentu. Citlivá plastová pouzdra p i p ímém 
zasažení horkým vzduchem projevovaly známky tavení. Pokud je uvažované 
znovupoužití takové komponenty, musí být horký vzduch smě ován okolo pájené komponenty. Pro lepší prostup tepla a urychlení tavení pájených spojů je možné použít tavidlo. Tavidlo se dostane i k pájeným spojům komponent se skrytými vývody. Použita 
by měla být tavidla, která lze dob e odstranit. 

P i zah ívání základních materiálů p i odstraňování komponent byla pozorovaná změna barvy jeho dielektrika viz Obr. 4.1. Je to způsobeno teplotním stárnutím 
dielektrika. Změna se projevovala více u materiálu IMS Cu, u kterého ke tmavnutí 
p ispívá i kontaminace a oxidace Cu. Tepelnému stárnutí nelze zabránit, ale lze jej 
zmírnit velikostí teploty, dobou zah ívání a použitím ochranné atmosféry. 

 Obr. 4.1: Tepelné stárnutí dielektrika 



 59 

4.1.3 Nanášení pájecí pasty 
Pro nanášení pájecí pasty byla zvolena metoda tisku p es lokální šablonu. Lokální 

šablona byla vytvo ena vyst ižením menší šablony ze šablony s motivem pro tisk pasty 
pro sériové osazení. Vyst ižen byl motiv dané komponenty s menším p esahem, pomocí 
kterého byla šablona fixovaná k desce plošného spoje. P esah musí být volen tak, aby 
nezasahoval do jiné zástavby DPS. Lze ale íct, že čím větší p esah, tím lépe se pak 
nanáší pasta pomocí těrky. Jak bylo zmíněno v bodě 1.4.2, nanášení pomocí 
šablonového tisku je náchylné na rovinnost povrchu. Proto musí být pájecí plošky po 
demontáži komponent očištěny od zbylé pájky. P i p ikládání lokální šablony by totiž 
zbytky pájky šablonu zvedaly, což by ovlivnilo množství nanesené pasty. Zbytek pájky 
by ovlivnil i výslednou velikost pájeného spoje, protože by se stará pájka spojila s novou pájecí pastou.  

Pro odstranění zbytků pájky se nejvíce osvědčila metoda za použití hrotové 
mikropájky a odsávacího měděného knotu. Pro zlepšení čištění byly DPS FR-4 
p edeh ívány. P i čištění IMS Cu bylo kvůli odvodu tepla p edeh ívání nutné.  Aby bylo 
docíleno lepšího navázání zbytků pájky na odsávací knot, byla na pájecí plošky p idána 
trubičková pájka, která se spojila se zbytky. Pro lepší smáčení na knot bylo p idáno 
tavidlo. Vyzkoušena byla tavidla bez pot eby čištění SMD291 a FL 22 CL. Po čištění 
byly zbytky tavidla čištěny izopropylalkoholem. V p ípadě DPS s bílou nepájivou maskou bylo lepší variantou použití FL 22 CL, které je čiré a nezanechávalo žluté mapy. Jako vhodnější se osvědčilo použití odsávacích no-clean knotů. Odsávací knoty s kalafunovým tavidlem způsobovaly p i p epalování tavidla větší znečistění DPS, které 
se špatně čistilo a taktéž zanechávalo viditelné zažloutnutí nepájivé masky. Ší ka 
pájecího knotu musí být vhodně zvolena s ohledem na velikost pájecích plošek. P i 
použití širších knotů docházelo k poškození (odstranění) okolní masky. Další možností 
odstranění zbytků pájky je použití hrotové mikropájky nebo horkovzdušné stanice v kombinaci s podtlakovým odsáváním. Tato metoda je méně náchylná ke znečištění 
masky, ale nebylo docíleno takové čistoty pájecích plošek. Rozdíl p ed čištěním a po 
čištění viz Obr. 4.2. 

 Obr. 4.2: Čištění pájecích plošek 
Po očištění pájecích plošek může být p iložena lokální šablona. Tloušťka šablony 

by měla být volena podle požadavků na výslednou tloušťku pájeného spoje. 
Doporučená tloušťka šablony se u některých komponent udává v technickém listu. V rámci této práce byla použita šablona tloušťky 120 m, kdy výsledný pájený spoj by 
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měl mít tloušťku 40 až 75 m. P i p ikládání šablony musí být dodržena správná pozice 
motivu šablony vůči pájecím ploškám. P i velkém vychýlení motivu nedojde k soutisku, 
což může vést ke špatné pozici komponent po zapájení. Aby se motiv vůči ploškám  
v průběhu tisku neposunul, byla šablona fixovaná z jedné strany kaptonovou páskou k DPS. Kaptonová páska byla zvolena z důvodu hladkého povrchu a dále proto, že 
nezanechává po odstranění v místě nalepení lepidlo. Šablona byla po p itisknutí k DPS 
fixovaná pouze z jedné strany, protože byla vyst ižena z velké šablony, která je mírně 
prohnutá, pokud není upnuta do tiskového stroje. To způsobovalo malé pružení lokální 
šablony. Pokud by byla šablona zafixovaná ze všech stran, tak by se kvůli pružení 
špatně těrkou p itlačovala k DPS. Problémy způsobuje i vyst íhávání lokální šablony, 
které způsobuje ot epy v místě st ihu. Šablonu je pak pot eba srovnávat a brousit. 

ešením by byla výroba lokální šablony nebo dělení motivu velké šablony pomocí laseru. K upevnění šablony by bylo vhodné použít sofistikovaný držák lokálních šablon. K nanášení pájecí pasty byla použita měkká nerezová těrka plochého tvaru a těrka 
tvrdá nerezová tvaru diamantového. Jako lepší varianta bylo tisknutí pasty pomocí 
měkké nerezové ploché těrky, protože p i tisku tvrdou nerezovou diamantovou těrkou 
byla pasta špatně vtláčena do motivu. Pájecí pasta pak nezaplnila rohy motivu a muselo 
dojít k p et ení. Těrka by měla být vedena v p ímém směru konstantní rychlostí a měla 
by svírat s šablonou úhel 45 – 60 °. U některých motivů a zvláště u těch malých nelze 
dosáhnout takové ostrosti natištěného motivu, tak jako p i použití tiskového za ízení, 
protože nelze dodržet p esnou rychlost, p ítlak a úhel těrky. Ještě p ed nanášením by 
měla být pasta ustálena na pokojovou teplotu a ádně promíchána. Po nanesení pájecí 
pasty je šablonu nutné opatrně odstranit tak, aby nedošlo k poškození natisknutého 
motivu. P i sundávání lze využít zafixované strany, která brání posunutí a protější strana 
je volná ke zvednutí.  

Pro kontrolu natištěné pájecí pasty lze využít za ízení optické kontroly nebo 
sofistikovanější kontrolu pájecí pasty pomocí SPI za ízení, která snímají menší detaily 
natištěného motivu, který umí reprodukovat jako 3D digitální model.  V rámci testování byla pasta dvou vzorků (1x FR-4 a 1x IMS Cu) nanesená bez 
definovaného množství. Pájecí pasta byla nanesená pomocí injekční st íkačky  
a nanesené množství bylo rozprost eno. Srovnání natisknuté pasty a nedefinovaného 
množství je na Obr. 4.3. 

 Obr. 4.3: Nanesení pájecí pasty 
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4.1.4 Osazení a kontrola osazení K osazování komponent lze použít pinzetu, speciální kleště nebo vakuovou pinzetu. Pro všechny tyto nástroje platí, že musí být použity tak, aby nedošlo k mechanickému poškození osazované komponenty. Nesmí být tedy vyvíjen takový 
tlak, aby došlo nap íklad k ohnutí vývodů. LED by měly být uchopeny pouze  
po stranách, protože ze strany světelného výstupu jsou LED citlivější na mechanické 
poškození. Všechny použité nástroje by měly být čisté, aby nedošlo ke kontaminaci 
komponent, která by se mohla projevit p i následném pájení. P i manipulaci s komponentami by měla být dodržena ESD pravidla. U komponent citlivých na vlhko 
by měly být dodrženy časy skladování a zpracování, p ípadně musí být komponenty 
vysušeny dle požadavků daných normou viz 1.5. 

P i umisťování komponent na natištěnou pájecí pastu musí být dodržena p esnost 
osazení. Komponenta by měla být na pájecí pastu lehce položena nebo v lepším p ípadě 
puštěna z minimální výšky. Pokud by byla komponenta do pájecí pasty p itisknuta, 
zabrání se tak „zaplavání“ komponenty p i pájení. „Zaplaváním“ je myšlen jev, kdy 
komponenta p i p etavení pájecí pasty kompenzuje malé nep esnosti osazení a je na 
pájecích ploškách centrovaná. P i tomto jevu lze kompenzovat nep esnosti osazení  cca 150 m, ale vše záleží na motivu pájecí pasty, velikosti pájecích plošek  a komponenty.  V p ípadě testovaných vzorků byly na vzorcích FR-4 osazovány a pájeny LED 1  a LED 2 v páru, protože jsou v těsné blízkosti (Obr. 4.4). V p ípadě pájení za ízením JOVY na základním materiálu IMS Cu bylo osazováno a pájeno všech 8 diod zároveň, 
protože by p i postupném pájení došlo kvůli tepelné vodivosti k sedmi dalším 
p etavením u první zapájené komponenty.  

 Obr. 4.4: Kontrola osazení p ed pájením 
P esnost osazení může být kontrolována pomocí lupy, mikroskopu, digitálního mikroskopu nebo stroje optické kontroly. P i digitálním nasnímání osazení je možné 

softwarově vyhodnotit p esnost osazení vůči zvolenému referenčnímu bodu. Je pot eba 
zmínit, že v p ípadě některých mikroskopů, které mají snímací kameru v jednom z okulárů, může být pozice osazení zkreslená, protože výsledný snímek je z úhlu.   
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4.1.5 Pájení a kontrola osazení 
Rovněž jako p i odstraňování komponent, tak i p i pájení platí, že by teplotou pájení 
neměly být ovlivněny ostatní osazené komponenty a pájené spoje. P i volbě teplotních 
profilů nebo špičkové teploty se musí najít kompromis mezi teplotními požadavky 
pájecí pasty, komponent a p ípadně požadavky dané normou. Požadavky na teplotní 
profil dané normou, pájecí pastou a testovanými LED je uveden v Tab.  4.1. Tab.  4.1: Požadavky na teplotní profily  J-STD-020 SAC 305 FR-4 LED 1 FR-4 LED 2 Cu LED 3 Cu LED 4 Nárůst teplot  a .  °C/s 0,5- ,  °C/s a .  °C/s a .  °C/s  °C/s  a .  °C/s 150 -  °C 60 - 120 s 30 - 120 s 120 s 60 -120 s 100 - 140 60 - 120 s 

>  °C - 30 -100 sec 60 s 80 -100 30 - 90 60 - 150 s 
Špičková teplota  °C 230 -  °C max. 260 °C max. 260 °C 235- 260 °C 235 -  °C Pokles teploty a .  °C/s 0,5-  °C/s a .  °C/s a .  °C/s a . °C/s a .  °C/s Doba profilu max. 8 min - max. 6 min max. 8 min 240 - 310 s max. 8 min  

Testované vzorky byly pájeny profily, které byly vybrány na základě mě ení  v kapitole 3. Byly vyrobeny tyto vzorky: JOVY RE-8500: Preheat Temp: 160 °C, Soak End Temp: 200 °C, spodní / horní 
vzdálenost: 3,5 cm / 2 cm, clonka: 2 x 2 cm 1. FR-4: Peak Temp = 255 °C / 10 s 2. FR-4: Peak Temp = 245 °C / 15 s 3. FR-4: Peak Temp = 230 °C / 40 s 4. FR-4: Hot plate pájení 230 °C  PACE Craft: Teplota p edeh evu: 110 °C (horní strana DPS), vzdálenost trysky:  0,5 cm, tryska: 1,5 x 1,5 cm, rychlost proudění vzduchu: 1 5. FR-4: Horký vzduch = 330 °C / 80 s 6. FR-4: Horký vzduch = 360 °C / 55 s  
Horkovzdušná stanice: Teplota p edeh evu: 110 °C, vzdálenost trysky: 2 cm, tryska:  
Ø = 0,5 cm, rychlost proudění vzduchu: 30 %, 7. FR-4: Horký vzduch = 320 °C / 60 s 8. FR-4: Horký vzduch = 350 °C / 40 s 9. FR-4: Horký vzduch = 350 °C / 40 s (nedefinované množství pasty)  10. FR-4: Sériový vzorek  JOVY RE-8500: Preheat Temp: 175 °C, Soak End Temp: 200 °C, spodní / horní 
vzdálenost: 1,5 cm/2 cm, clonka: 6 x 6 cm  1. IMS Cu: Peak Temp = 255 °C / 20 s 2. IMS Cu: Peak Temp = 245 °C / 45 s 3. IMS Cu: Peak Temp = 235 °C / 65 s 4. IMS Cu: Peak Temp = 245 °C / 45 s (nedefinované množství pasty) 5. IMS Cu: Hot plate pájení 230 °C 
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 PACE Craft: Teplota p edeh evu: 150 °C (teplota horní strany DPS), vzdálenost trysky: 0,5 cm, tryska: 1,5 x 1,5 cm, rychlost proudění vzduchu: 1 6. IMS Cu: Horký vzduch = 350 °C, délka cyklu = 90 s 7. IMS Cu: Horký vzduch = 380 °C, délka cyklu = 60 s  
Horkovzdušná stanice: Teplota p edeh evu: 150 °C (teplota horní strany DPS), 
vzdálenost trysky: 2 cm, tryska: Ø = 0,5 cm, rychlost proudění vzduchu: 35 %,  8. IMS Cu: Horký vzduch = 350 °C, čas pájení = 70 s 9. IMS Cu: Horký vzduch = 380 °C, čas pájení = 50 s 10. IMS Cu: Sériový vzorek  

Na za ízení JOVY RE-8500 byly nastaveny časy ve špičkové teplotě tak, aby byly 
dodrženy časy v zóně nad 217 °C na základě požadavků z technických listů. Zohledněn 
byl čas dosažení nastavené špičkové teploty na základě mě ení teplotních profilů v p edchozí kapitole. Oproti nastavení z p edchozí kapitoly byla zvýšena teplota Preheat Temp, aby došlo k prodloužení časů v zóně 150 – 200 °C. Jak bylo zmíněno v bodě 4.1.4, tak v p ípadě IMS Cu bylo pájeno všech 8 LED (4x LED 3 a 4x LED 4) současně a v p ípadě FR-4 6x dvojice LED 1 a LED 2. Pájení na tomto za ízení se nejvíce 
p ibližovalo sériovému pájení díky kontrole a možnostem nastavení pájeného profilu. 
P i použití tohoto za ízení k pájení Hot plate byl spodní zá ič zah átý na teplotu 230 °C. 
Aby nedošlo k teplotnímu šoku, byla DPS do vyh áté zóny postupně vsouvána.  

Teploty horkého vzduchu a délky pájení u za ízení PACE Craft a horkovzdušné 
pájecí stanice byly nastaveny podle teplot a časů dosažení p etavení v p edchozí 
kapitole. Navíc byl p idán čas, aby byla pájka déle v roztaveném stavu, p i kterém se 
tvo í intermetalická vrstva a formuje pájený spoj. Již z charakteristik v p edchozí 
kapitole je patrné, že těmito za ízeními nelze dodržet tepelný růst a pokles z požadavků Tab.  4.1 na sériové pájení. P i pájení na ZM FR-4 byl použit lokální p edeh ev a na 
IMS Cu p edeh ev celého p í ezu. P i použití horkovzdušné stanice byl horký vzduch 
smě ován okolo pájeného spoje, aby nebyly horkým vzduchem p ímo zasažené LED 
a aby byla proh átá celá plocha pod pájeným spojem. 

 Obr. 4.5: Kontrola osazení po zapájení  
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Po dokončení zah ívání by neměly být DPS/pájený spoj prudce ochlazovány, 
protože prudké ochlazení může způsobit tvorbu zrnité struktury pájeného spoje. Měla 
být dodržena p edepsaná strmost ochlazování. Po vychlazení se podle druhu pájecí 
pasty volí čištění tavidlových zbytků. U pájecích past s no-clean tavidlem není nutné 
tavidlové zbytky čistit, ale pro lepší vzhled pájené sestavy je odstranění žádoucí. 
Způsob čištění se volí podle použitého tavidla, ale zároveň by měl být volen i s ohledem 
na osazené komponenty, které mohou být na čištění citlivé. Pro čištění na testovaných 
vzorcích byl použit izopropylalkohol a bezvlákná utěrka.  

Kontrola osazení po pájení se provádí stejným způsobem, jako bylo popsáno p i 
kontrole p esnosti osazení p ed pájením. Kontrola osazení po zapájení p ed očištěním tavidla viz Obr. 4.5. 4.1.6 Rentgenování pájených spoj  

Pro vyhodnocení vnit ní kvality pájených spojů byla použita rentgenová 
diagnostická metoda. Pomocí této metody bylo vyhodnocováno množství voidů ve 
vnit ních strukturách pájených spojů. Výskyt voidů nep íznivě ovlivňuje termální  
a vysokofrekvenční vlastnosti a mechanickou odolnost pájených spojů. Tolerance 
výskytů voidů je všeobecně stanovená do 25 % plochy pájeného spoje, ale u komponent s větším výkonem může být tato tolerance nižší. Vliv na tvorbu voidů má špatně 
nastavený teplotní profil, metoda pájení a volba pájecí pasty. Dále může být tvorba voidů ovlivněna samotným návrhem desek plošných spojů, jako nap íklad umístění 
mikropropojů, dělení pájecích plošek nebo jejich tvarem. 

Proto byla použita tato diagnostická metoda k porovnání teplotních profilů  
a pájecích metod, které byly použity na vytvo ené vzorky. Porovnány byly i dosažené 
výsledky oproti sériovému pájení. Tolerance výskytu voidů pod LED 2 a LED 3 byla  25 % plochy pájeného spoje. Tolerance LED 4 s větším výkonem byla stanovena na  15 % plochy pájeného spoje. Procentuální množství bylo vyhodnocováno subjektivně 
bez automatického softwarového vyhodnocování. Jde hlavně o orientační potvrzení 
nebo vyvrácení splnění tolerance, protože se nejedná o sériovou výrobu, kdy existuje 
jistá opakovatelnost a dodržení stálých podmínek pájení.  K rentgenování byl použit kabinetový RTG p ístroj SCIOX od společnosti 
ELEDUS s. r. o. P i rentgenování byl použit p ístroj vybavený 80 kV rentgenkou.  P i kontrole voidů na ZM FR-4 byla vyhodnocovaná pouze kvalita pájeného spoje 
pod LED 2. Vyhodnocení LED 1 bránilo její provedení SOJ (Smal Outline J Leads), 
kdy její vývody kryjí část pájeného spoje, kde dochází k doléhání vývodů k pájecím 
ploškám a dochází tak k útlumu rentgenového zá ení. Pouze zbytek zrentgenovaného 
menisku pájeného spoje nebyl vhodný k analýze. 3D model menisku pájeného spoje LED 1 a LED 2 je na Obr. 4.6. Vyhodnocení vzork  FR-4: Vzorky 1, 2, 3: Všechny vytvo ené pájené spoje splnily toleranci výskytu voidů do  25 %. Lze ale pozorovat, že výskyt voidů se s vyšší špičkovou teplotou snižoval. Za 
povšimnutí také stojí, že všechny LED, které byly pájené stejným profilem, nemají 
srovnatelný počet voidů. Konkrétně jeden pájený spoj měl až dvojnásobný výskyt 
voidů, než ostatní pájené spoje vytvo ené stejným profilem na jiné pozici na DPS. Tento 
výkyv u konkrétního pájeného spoje se projevil na všech t ech DPS. Z toho lze 
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pozorovat, že výskyt voidů ovlivňuje i pozice na DPS a její návrh. Pro snížení tvorby 
voidů by bylo pravděpodobně ještě dobré prodloužení času v zóně 150 - 200 °C, kdy 
dochází k aktivaci tavidel.  

 Obr. 4.6: 3D model menisku pájených spojů Vzorek 4: Vytvo ené pájené spoje splnily toleranci 25 %. Bylo celoplošně dosaženo 
lepšího výsledku než u vzorků 1, 2 a 3. Vzorky 5, 6: Všechny vytvo ené pájené spoje splnily toleranci 25 %. Nelze objektivně 
stanovit, které nastavení dosáhlo lepších výsledků, protože 3x měly viditelně méně 
voidů pájené spoje na vzorku 5 a 3x pájené spoje na vzorku 6. Dosažené výsledky na 
obou vzorcích jsou akceptovatelné. Vzorky 7, 8, 9: Vzorky 7, 8 a 9 splnily toleranci 25 % a jsou akceptovatelné. Dosažené 
výsledky na vzorcích 7 a 8 jsou srovnatelné, pouze jeden pájený spoj v blízkosti 
prokovů na vzorku 7 měl větší výskyt voidů. V tomto p ípadě by to chtělo prodloužit 
dobu pájení. U vzorku 9 sice nebyly voidy ve velkém množství, ale docházelo k tvorbě 
rozměrných voidů. Je to způsobené malým množstvím nanesené pájecí pasty. P íklad 
velkého voidu ze vzorku 9 je na Obr. 4.7 

 Obr. 4.7: Voidy na 9. vzorku FR-4 pod LED 2 Vzorek 10: I pájené spoje sériového vzorku mají malý výskyt voidů. Jejich výskyt ve 
všech pájených spojích tohoto vzorku je srovnatelný. Výsledky jsou srovnatelné se vzorkem 8. 
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Vyhodnocení vzork  IMS Cu: Vzorky 1, 2, 3, 4: P estože bylo na všech vzorcích zapájeno všech 8 LED souběžně, tak 
se výsledné pájené spoje v rámci jednoho vzorku liší. Pájené spoje LED 3 na všech 
vzorcích splnily toleranci 25 %, ale výskyt množství voidů se lišil podle pozice na DPS. 
Na vzorcích 1, 2 a 3 byl vždy minimálně jeden pájený spoj LED 4, který byl na hraně 15 % tolerance viz Obr. 4.8. Na vzorku 4 byl neakceptovatelný výskyt voidů p esahující 15 % u LED 4. Je to zap íčiněno jako u 9. vzorku FR-4 nedostatečným množstvím 
nanesené pájecí pasty. P i srovnání vzorků 1, 2 a 3 bylo nepatrně lepšího výsledku 
dosaženo na vzorku 3. Na vzorcích bylo rovněž zjištěno, že lepších výsledků bylo 
většinou dosahováno na chladících ploškách. Je pravděpodobné, že jsou chladicí plošky 
díky propojení s Cu jádrem lépe proh ívány. Ke zlepšení výsledků by tedy mohlo 
p ispět prodloužení zóny 150 – 200 °C. 

 Obr. 4.8: Voidy pod LED 3 a LED 4 na 1. vzorku IMS Cu Vzorek 5: Pájené spoje LED 3 splnily toleranci 25 %, ale jako u p edchozích vzorků byl minimálně jeden spoj na hraně tolerance 15 % u LED 4. Vzorky 6, 8: Pájené spoje LED 3 splnily toleranci 25 %, ale jako u p edchozích vzorků 
byl minimálně jeden spoj na hraně tolerance 15 % u LED 4. Dosažené výsledky na 
obou vzorcích jsou témě  totožné. Ke zlepšení by mohlo p ispět prodloužení doby 
pájení nebo zvýšení teploty p edeh evu. P i teplotě nad 150 °C už dochází k aktivaci  
a odpa ování tavidel.  Vzorky 8, 9: Pájené spoje LED 3 splnily toleranci 25 %, ale jako u p edchozích vzorků 
byl minimálně jeden spoj na hraně tolerance 15 % u LED 4. Dosažené výsledky na 
obou vzorcích jsou témě  totožné. Ke zlepšení by mohlo p ispět prodloužení doby 
pájení nebo pozvolnější proh ívání okolí pájeného spoje. Vzorek 10: Na sériovém vzorku nebyl pozorován žádný znatelný výskyt voidů. 
Takových výsledků nebylo dosaženo na žádném p edchozím vzorku. Hlavním důvodem 
je, že sériové vzorky jsou pájeny ve vakuu za použití pájky SAC InnoLot. 4.1.7 Metalografické výbrusy 
Výsledná tloušťka pájeného spoje má vliv na jeho spolehlivost a funkční vlastnosti. 
Tloušťka pájeného spoje se stanovuje tloušťkou šablony p i tisku pájecí pasty nebo 
jinak naneseným množstvím pájecí pasty. Pro porovnání tloušťky výsledného pájeného 
spoje bylo nutné použít destruktivní diagnostickou metodu metalografických výbrusů. 
P i této metodě dochází k bočnímu probroušení do vnit ní struktury pájených spojů.  
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Ještě p ed broušením byly komponenty a okolní oblast pájeného spoje z DPS 
vyfrézovány. Takto vyfrézované vzorky byly upnuty do držáků a vloženy do vymazaných forem. P i vložení vzorku musí být dodržena kolmost vzorku vůči dnu 
formy (broušené ploše), aby docházelo k rovnoměrnému broušení. Takto vložené vzorky byly ve formě zality do epoxidu. Po vytvrdnutí epoxidu byly vzorky vyndány z formy a nerovnosti po zalití byly srovnány broušením.  K porovnání tloušťky výsledných pájených spojů na základě množství nanesené 
pájecí pasty byly k broušení p ipraveny tyto vzorky: 8. FR-4    Šablonový tisk 120 m 9. FR-4   Nedefinované množství pájecí pasty 10. FR-4  Sériový vzorek 2. IMS Cu Šablonový tisk 120 m 4. IMS Cu Nedefinované množství pájecí pasty 10. IMS Cu Sériový vzorek K broušení bylo použito za ízení Struers Tegramin – 20. Brusné papíry byly 
použity v následující posloupnosti zrnitosti: 220, 500, 1000 a 2000. Vzorky byly 
dolešťovány pomoci suspenze DiaDuo-2 a OP-U. 
Tolerance výšek pájených spojů: LED 2 = 25 - 95 m   LED 3 = 25 - 95 m   LED 4 = 50 - 150 m   

 Obr. 4.9: Mě ení rozměrů pájeného spoje LED 1 Tab.  4.2: Rozměry pájených spojů na ZM FR-4  LED 1 LED 2  Levý pad Pravý pad Levý pad Pravý pad   [ ]  [ ] x [ ] y [ ] a [ ]  [ ]  [ ] d [ ] 8. FR-4 591 497 611 523 75 75 73 73 9. FR-4 547 267 562 333 30 43 51 83 10. FR-4 617 285 619 251 39 46 47 65  
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 Obr. 4.10: 4. IMS Cu LED 4 mě ení rozměrů pájeného spoje Tab.  4.3: Rozměry pájených spojů na ZM IMS Cu  LED 3 LED 4  Levý pad Pravý pad Levý  pad Pravý pad  a [ ]  [ ]  [ ] d [ ] a [ ]  [ ]  [ ] d [ ] 2. IMS Cu 78 86 93 102 81 84 88 90 4. IMS Cu 70 60 50 20 58 55 43 41 10. IMS Cu 47 53 53 58 57 62 56 56  
Jak je patrné z Tab.  4.2, tak šablonou 120 m bylo na vzorku 8. FR-4 dosaženo 
tlustších pájených spojů, než byla tloušťka pájených spojů na sériovém vzorku  10. FR-4. Pro sériovou výrobu byla použita jiná tloušťka šablony. LED 1 na vzorku  9. FR-4 má díky nep esnému manuálnímu dávkování pájecí pasty jiný rozměr levého  
a pravého pájeného spoje. Stejný vzorek má díky stejnému důvodu mnohem menší levý 
pájený spoj než pravý u LED 2, kdy levá strana komponenty je o 53 m níž než pravá 
strana. Všechny změ ené tloušťky pájených spojů splňují toleranci. Smáčecí úhly 
odpovídají normě IPC 610.  Z Tab.  4.3 je patrné, že tloušťka nanesené pájecí pasty pro sériovou výrobu byla méně 
než 120 m. P i použití šablony tloušťky 120 m byla na LED 3 p ekročena tolerance 
tloušťky pájeného spoje. Na vzorku 4. IMS Cu nebyla dodržena tolerance u LED 3 ani LED 4. O nedostatečném množství nanesené pájecí pasty na vzorku 4. IMS Cu se lze 
p esvědčit na Obr. 4.10, kdy lze v pravém pájen spoji vidět úzký meniskus pájeného spoje. Je to důsledek toho, že nanesené množství pájecí pasty nestačilo ke smáčení celé 
pájecí plošky. Z namě ených hodnot lze také vidět, že chladící ploška (pedestal) je 
trošku vyšší, než signální plošky, proto tloušťka pájených spojů roste z levé strany ke 
straně pravé. Naklonění může mít vliv i na zjištěný menší výskyt voidů na chladících 
ploškách.  

 Obr. 4.11: Analyzovaná nečistota na pájeném spoji 
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P i zhotovení výbrusů byly v pájeném spoji jednoho ze vzorků zjištěny černé mapy. 
Tvarem tyto černé mapy nep ipomínaly voidy, které nebyly ani na rentgenových 
snímcích. Byla proto provedena prvková analýza elektronovým mikroskopem. 
Analyzované bylo poznačené místo v Obr. 4.11. 

 Obr. 4.12: Prvkové složení poznačeného bodu 

 Obr. 4.13: Vyznačení identifikovaných prvků ve snímku Z prvkového složení poznačeného místa byl zjištěn mimo prvků obsažených v pájecí 
pastě výskyt většího množství Cl, C, O, Ag, Al a Si viz Obr. 4.12. Stejné složení bylo 
stanovené i po vyčištění v ultrazvukové myčce. Po vyznačení prvků ve snímku  Obr. 4.13 byly mapy označeny z větší části jako Cl. Analýzou bylo tedy zjištěno, že se 
jedná o znečištění po broušení. Po p eleštění kontaminace zmizela. Ani p i hlubším 
probroušení nebyly v pájeném spoji objeveny další anomálie.  
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4.1.8 Vyhodnocení 1. praktického testu 
Během testování bylo ově eno, že k demontáži komponent lze využít všechna zvolená 
za ízení.  Lokálního odstranění komponent na ZM FR-4 bylo dosaženo na všech 
za ízeních. Na ZM IMS Cu bylo lokální demontáže dosáhnuto pouze horkovzdušnou 
stanicí. Pro odstranění více komponent na ZM IMS Cu je vhodné použití i za ízení JOVY RE-8500, kdy p i jednom regulovaném teplotním cyklu lze odstranit více 
komponent současně. Za ízení PACE Craft a horkovzdušnou pájecí stanici je nutné 
používat v kombinaci s p ídavným p edeh evem. Teplota p edeh evu a pájecích za ízení 
musí být volena tak, aby nedošlo k degradaci základního materiálu a osazených 
komponent, které nejsou p edmětem demontáže.  

Pájecí pasta by k opětovné montáži komponent měla být nanášena rovnoměrně  v definovaném množství. Vhodné je nanášení definovaného množství pomocí lokální 
šablony s vhodně zvolenou tloušťkou. Tloušťka šablony musí být zvolena dle 
požadavků na tloušťku výsledného pájeného spoje. P i použití nep esného množství 
nerovnoměrně nanesené pájecí pasty dochází k nep esnému osazení komponent a není 
p edem možné definovat tloušťku pájeného spoje. P i špatně zvoleném množství (malé 
množství) pájecí pasty jsou pájené spoje náchylnější na tvorbu větších voidů. K lokálnímu pájení na ZM FR-4 lze využít všechny zvolené pájecí profily z bodu 4.1.5. Všechny výsledné pájené spoje vytvo ené za těchto podmínek byly v toleranci 
výskytu voidů do 25 %. Pájené spoje vytvo ené pomocí horkovzdušné stanice a za ízení 
PACE Craft obsahovaly méně voidů p i porovnání se spoji, které byly vytvo eny  na stanici JOVY. Ke zlepšení jejich dosažených výsledků by mělo p ispět prodloužení zóny 150 – 200 °C, kdy dochází k aktivaci a odpa ování tavidel.  

P i pájení na ZM IMS Cu bylo problémem spolehlivé dodržení tolerance výskytu 
voidů do 15 % v pájených spojích LED 4. Některé pájené spoje tuto toleranci splňovaly, 
ale některé pájené spoje na stejném vzorku byly na hraně tolerance. K lokálnímu pájení 
bylo možné použít pouze horkovzdušnou pájecí stanici. P i pájení více komponent je 
vhodné použít stanici JOVY a zah ívat celou DPS. P i zah ívání celé DPS musí být brán 
ohled na ostatní osazené komponenty. Konkrétně na požadavky na pájecí profil  
a povolený počet pájecích cyklů. Žádným zvoleným teplotním profilem viz 4.1.5 nebylo 
dosaženo srovnatelných pájených spojů jako na sériovém vzorku. Pro dosažení 
takovýchto výsledků je nutné použít pájení ve vakuu. 

Bylo prokázáno, že tvorba voidů je ovlivněna i pozicí na DPS a jejím návrhem. Z tohoto důvodu nelze zaručit dosažení stejných výsledků za stejně nastavených 
podmínek na jiné DPS. Proto pokud má být p i p epracování nebo opravě dodržena 
hranice maximálního výskytu voidů, měly by být všechny pájené spoje zkontrolovány 
pomocí rentgenu. 

Kvůli tepelnému stárnutí dielektrika nelze docílit toho, aby od sebe nešlo vizuálně 
rozeznat DPS, které prošly p epracováním/opravou a které jsou sériové.    
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4.2 2. Praktický test – Spolehlivost pájené sestavy V rámci tohoto testu byly testovány vzorky, které prošly technologickými postupy, 
které jsou popsány v p edchozím testu. Testování má sloužit k ově ení kvality pájené 
sestavy, která prošla p epracováním nebo opravou. Testovaná byla odolnost pájeného 
spoje na pnutí způsobené prudkou změnou teplot a mezní mechanickou pevnost 
pájeného spoje.  

Všechny pájené spoje měněných LED prošly šokovou zkouškou. P i testování 
pevnosti pájených spojů nedosahovaly tyto pájené spoje takové pevnosti, jakou mají 
sériové vzorky. 4.2.1 Šoková zkouška 
Tato teplotně cyklická zkouška byla primárně zvolena za účelem ově ení mechanické odolnosti pájených spojů. Pájené spoje jsou vystaveny pnutí, které je způsobené 
prudkou změnou teploty. Zkouška byla využita i k ově ení toho, že zvolené teploty 
pájení nezpůsobily degradaci pouzder komponent, která by mohla vést k prasknutí 
pouzder p i rychlých změnách teploty. 

Jelikož tato zkouška probíhala souběžně s 1. praktickým testem, byly na tuto 
zkoušku stejnými výrobními postupy zhotoveny totožné vzorky. Testovány byly 
následující vzorky:  FR-4:  2, 3, 4, 6 a 8  IMS Cu: 1, 2, 3, 5, 7 a 9 
Testované vzorky byly vystavené následujícím podmínkám: Tab.  4.4: Zkušební parametry šokové zkoušky 

Spod í teplota -  °C 
Hor í teplota  °C 
Do a prodlev  při ez í h teplotá h 15 mi ut po prote perová í 
Do a pře hodu ≤  s 
Počet klů 300  

Vzorky byly p ed umístěním do šokové komory opticky zkontrolovány, aby mohl být 
vyloučen vznik p ípadných defektů ještě p ed samotnou zkouškou. Všechny pájené spoje si během testu zachovaly svoji pevnost a nedošlo k žádnému selhání.  
Po proběhnutí 300 cyklů byly vzorky znovu opticky p ekontrolovány.  P i optické kontrole nebyly zjištěny žádné znatelné defekty způsobené tímto testem. Po testu byla 
ově ena funkčnost všech vzorků.  4.2.2 Zkouška mezní pevnosti pájeného spoje 
Pro mě ení mezní pevnosti pájeného spoje byla použita mechanická zkouška st ihem. 
Zkouška spočívá v ově ení mezní síly, která je pot ebná k odtržení p ipájené součástky. Hodnocena je tedy pevnost spoje mezi ploškami součástky a pájecími ploškami na DPS. Provedení této zkoušky je stanoveno normou ČSN EN 62137-1-2. 
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P i testování je podstatný kontakt st ihové hlavy s pouzdrem součástky. St ihová hlava musí být zvolena a nastavena tak, aby působila rovnoběžně co možná největší plochou na pouzdro testované komponenty, ale zároveň aby její síla nesmě ovala p ímo 
na pájený spoj nebo do DPS.  St ihová hlava se během testu pohybuje kolmo směrem ke 
komponentě. P i kontaktu s komponentou se začne vyvíjet narůstající síla, která se p es pouzdro komponenty p enáší do pájeného spoje. Síla je vyvíjena do té doby, než dojde k poklesu síly, který je zap íčiněn povolením pájeného spoje. Maximální síla p ed 
povolením komponenty je stanovena jako mezní pevnost pájeného spoje.  

P i testování na p ístroji DAGE PC 2400 byla nastavena rychlost posunu st ihové hlavy na 16,7 m/s a její výška od DPS na 100 m. Testovaná byla pevnost pájených 
spojů LED 4 na vzorcích IMS Cu.  Konkrétně následující vzorky:  1. IMS Cu: Peak Temp = 255 °C / 20 s 3. IMS Cu: Peak Temp = 235 °C / 65 s 10. IMS Cu: Sériový vzorek Tab.  4.5: Hodnoty mezní pevnosti pájených spojů   1. IMS Cu 3. IMS Cu 10. IMS Cu LED 4  F [N]  F [N]  F [N] 1 132,23 138,21 149,37 2 134,51 145,58 172,95 3 138,20 136,53 162,94 4 133,35 124,06 161,84 

Prů ěr 134,57 136,10 161,78  
Jak je z ejmé z výsledků mě ení v Tab.  4.5, tak se pájené spoje na sériovém 

vzorku vyznačují větší pevností než vzorky, na kterých byla provedena výměna LED. 
Pevnost pájených spojů na vzorku 1. IMS Cu je témě  srovnatelná s pevností pájených 
spojů na vzorku 3. IMS Cu. Rozdílná špičková teplota pájení neměla vliv na výslednou 
pevnost pájeného spoje. Rozdíl pevnosti mezi sériovým vzorkem a vzorky po výměně 
LED může mít dva důvody. Prvním důvodem je větší výskyt voidů v pájených spojích 
měněných LED, což je popsáno v bodě 4.1.6. Voidy mají vliv na horší pevnost 
pájených spojů. Druhým důvodem je použití pájecí pasty SAC InnoLot na sériovém vzorku. Výsledné pájené spoje vytvo ené touto pájecí pastou se vyznačují větší 
odolností, než pájené spoje SAC 305. 

 Obr. 4.14: Vzhled vnit ní struktury utrženého pájeného spoje 



 73 

4.3 3. Praktický test – Vliv teplotního zatížení na LED 
Cílem tohoto testu bylo ově it vliv tepelného zatížení p i pájení na výsledné vlastnosti 
světelného výstupu LED. LED byly nejd íve mě eny po sériovém osazení. Následně 
byly tytéž LED opětovně zatíženy doporučeným teplotním pájecím profilem, který je 
stanovený v jejich technickém listu. K jejich teplotnímu zatížení docházelo na 
opravárenské stanici JOVY RE-8500. Pozorovaná byla změna jejich světelných 
vlastností po opětovném teplotním zatížení.  Mě eny byly radiometrické veličiny a fotometrické veličiny ve viditelném spektru. Mě ení bylo provedeno v kulovém integrátoru. Ještě p ed samotným mě ením 
veličin byla změ ená samoabsorpce DPS, aby bylo možné porovnat výsledky s technickým listem LED. Světelný tok LED udávaný výrobcem a podmínky jeho stanovení jsou v Tab.  4.6. Mě ené byly následující veličiny: 

 Celkový zá ivý tok   φe  [W] 
 Celkový světelný tok   φ  [lm] 
 Dominantní vlnová délka     D  [nm] 
 Spektrální čistota 
 Špičková vlnová délka  P  [nm] 
 Polovina ší ky pásma  w/50  [nm] 
 Teplota chromatičnosti  CCT  [K] 
 Index podání barev   CRI  Tab.  4.6: Celkový světelný tok a binovací podmínky LED   LED 1 LED 2  LED 3 LED 4 

Bi ova í proud  140 mA 300 mA 700 mA 1 000 mA 
Bi ova í teplota  °C  °C  °C  °C 
Bi ova í pulz 25 ms 25 ms 20 ms 20 ms 
Světel ý tok 32,4 -37,8 lm 59,4 - 66,9 lm 220 - 240 lm 560 - 580 lm  

 Obr. 4.15: Profil teplotního zatížení LED 1 a LED 2 
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Tab.  4.7: Mě ení LED 1 v integrační kouli (140 mA, 25 °C, 100 ms) LED 1 φe [W] φ [lm] D  [nm] Čistota P [nm] w/50 [nm] CCT  [K] CRI 1. před 0.1069 33.83 580.41 0.099 446.37 16.54 4752 83.1 1. po 0.1056 33.40 580.35 0.099 446.30 16.33 4754 83.1 2. před 0.1053 33.03 576.57 0.097 445.64 19.39 4868 83.8 2. po 0.1030 32.25 576.61 0.092 445.55 19.32 4893 83.8 3. před 0.1100 34.50 582.74 0.078 446.47 17.13 4827 83.3 3. po 0.1079 33.79 583.06 0.075 446.48 17.16 4846 83.3 4. před 0.1092 34.34 581.88 0.079 445.56 16.19 4843 82.6 4. po 0.1069 33.54 582.42 0.073 445.61 16.19 4870 83.0 5. před 0.1103 34.89 580.11 0.096 447.05 16.65 4777 83.5 5. po 0.1082 34.17 580.30 0.091 447.04 16.57 4804 83.4 
Prů ěr +/- -0.0020 -0.6880 0.2060 -0.0038 -0.022 -0.066 20.0000 0.060 
Prů ěr [%] -1.86 -2.02     0.414   Tab.  4.8: Mě ení LED 2 v integrační kouli (300 mA, 25 °C, 100 ms) LED 2 φe [W] φ [lm] D  [nm] Čistota P [nm] w/50 [nm] CCT  [K] 

. před 0.2021 56.15 591.05 0.986 610.5 105.07 1664 1. po 0.2019 56.03 591.06 0.986 610.68 104.79 1664 

. před 0.1948 55.01 590.55 0.988 609.96 105.51 1694 2. po 0.1930 54.44 590.55 0.988 610.02 105.52 1694 

. před 0.1995 57.49 589.81 0.985 609.31 106.21 1746 3. po 0.1982 57.06 589.80 0.985 609.92 106.66 1747 

. před 0.1961 56.22 589.97 0.986 609.35 106.39 1734 4. po 0.1946 55.73 589.96 0.986 609.96 106.64 1735 

. před 0.2006 57.72 589.88 0.985 609.22 106.36 1740 5. po 0.1983 57.03 589.88 0.985 609.05 106.53 1741 
Prů ěr +/- -0.0014 -0.46 -0.0020 0.000 0.2580 0.12 0.60 
Prů ěr [%] -0.72 -0.81       

 Obr. 4.16: Celkový spektrální tok 1. LED 1 a 1. LED 2 p ed tepelným zatížením 
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Tab.  4.9: Mě ení LED 3 v integrační kouli (700 mA, 25 °C, 100 ms) LED 3 φe [W] φ [l ] D  [nm] Čistota P [nm] w/50 [nm] CCT  [K] CRI 
. před 0.7724 236.80 474.80 0.047 442.27 22.32 6000 67.5 1. po 0.7371 224.00 468.11 0.053 442.33 21.98 6032 67.9 2. před 0.7556 232.50 475.70 0.040 442.84 23.56 5911 67.8 2. po 0.7429 228.50 473.79 0.039 442.84 23.38 5894 67.9 3. před 0.7588 236.60 482.20 0.029 443.27 22.86 5814 67.6 3. po 0.7473 232.40 479.63 0.030 443.27 22.65 5816 67.8 4. před 0.7536 236.10 485.84 0.024 443.59 23.49 5765 67.7 4. po 0.7266 226.00 478.65 0.025 443.64 23.08 5751 68.2 5. před 0.7483 234.00 484.19 0.027 443.68 23.95 5805 67.8 5. po 0.7123 221.30 477.67 0.028 443.72 23.67 5774 68.3 
Prů ěr +/- -0.0245 -8.76 -4.976 0.0016 0.03 -0.284 -5.6 0.34 
Prů ěr [%] -3.23 -3.72     -0.099  Tab.  4.10: Mě ení LED 4 v integrační kouli (1000 mA, 25 °C, 100 ms) LED 4 φe [W] φ [l ] D  [nm] Čistota P [nm] w/50 [nm] CCT  [K] CRI 1. před 1.8510 576.20 495.21 0.025 434.89 21.04 5823 60.6 1. po 1.7800 547.10 488.34 0.030 434.94 20.94 5869 61.1 2. před 1.8450 564.90 485.78 0.043 435.37 22.14 6033 61.2 2. po 1.7780 537.30 480.89 0.052 435.39 22.03 6112 61.7 3. před 1.8770 564.70 484.77 0.041 433.00 19.45 6000 59.9 3. po 1.8600 558.30 483.52 0.042 433.02 19.38 5995 60.1 4. před 1.8670 585.00 498.03 0.022 435.52 21.29 5790 60.8 4. po 1.8160 565.40 493.76 0.023 435.58 21.12 5794 61.2 5. před 1.8490 567.40 487.57 0.039 435.09 22.17 5979 61.1 5. po 1.7360 525.70 481.61 0.045 435.17 21.96 6019 61.8 
Prů ěr +/- -0.0638 -24.8800 -4.648 0.0044 0.046 -0.132 32.8 0.46 
Prů ěr [%] -3.44 -4.35     0.551   

 Obr. 4.17 Celkový spektrální tok 1. LED 3 a 1. LED 4 p ed tepelným zatížením 
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 Obr. 4.18: Profil teplotního zatížení LED 3 a LED 4 
Vyhodnocení m ení: 
Původním záměrem bylo provést mě ení LED na sériových vzorcích, které by 

následně prošly výměnou LED a to podle technologických postupů popsaných v p edchozích bodech. K opětovnému osazení by byly použity LED ze stejného 
výrobního BINu. Tím by bylo možné porovnat vlastnosti totožných LED po sériovém 
zapájení a po zapájení p i p epracování nebo opravě. Po prvním mě ení v integrační 
kouli bylo zjištěno, že namě ené hodnoty totožných LED se na všech sériových 
vzorcích vzájemně mírně liší. Jelikož se dají p edpokládat stejné odchylky i p i výměně 
LED, nebylo by možné vzájemně objektivně posoudit vliv teplotního zatížení. Nelze 
totiž změ it p esné vlastnosti jednotlivých LED ještě p ed zapájením, aby mohlo být 
posouzeno, jaký vliv na tuto odchylku má p esnost LED ve výrobním BINu. 

Zvolena byla tedy metoda mě ení, kdy již změ ené LED na sériových vzorcích byly opětovně teplotně zatíženy. Jako referenční hodnoty vlastností jednotlivých LED byly stanoveny hodnoty po prvním teplotním zatížení p i sériovém pájení. Změ ené 
LED byly znovu teplotně zatíženy pomocí opravárenské stanice JOVY RE-8500. 
Profily teplotního zatížení LED 1 a LED 2 je znázorněn na Obr. 4.15 a profil teplotního 
zatížení LED 3 a LED 4 na Obr. 4.18. Dle technické dokumentace má LED 1 a LED 2 
povoleny 2 teplotní cykly a u LED 3 a LED 4 jsou povoleny 3 teplotní cykly pájení. Z toho vyplývá, že opětovné teplotní zah átí by nemělo mít na tyto LED kritický 
degradační dopad. Po teplotním zatížení byly LED znovu mě eny v integrační kouli. 

Rozdíly namě ených hodnot p ed a po teplotním zatížení jsou vyhodnoceny jako 
průměrný rozdíl ze všech 5 vzorků téže LED. Průměr je zároveň vyhodnocen jako 
procentuální rozdíl oproti původní hodnotě. U všech LED byl po teplotním zatížení 
pozorovatelný pokles celkového zá ivého a světelného toku. Nejmenší pokles byl 
namě en na oranžové LED 2. Největší pokles byl pozorován na LED 4, kde pokles 
celkového světelného toku byl více než 20 lm, což p ekračuje rozsah jednoho BINu 
svítivosti. P i sledování změny vlnové délky je podstatná viditelná vlnová délka 
(dominantní). U LED 1 a LED 2 nebyla prokázána změna dominantní vlnové délky 
teplotním zatížením. V p ípadě LED 3 a LED 4 byl pozorován posun dominantní 
vlnové délky o zhruba 5 nm. Posun špičkové vlnové délky nebyl prokázán ani u jedné  z LED. Kompletní výsledky mě ení jsou uvedeny v tabulkách. Světelný výstup LED byl 
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mě en i p enosným spektrometrem, ale dosažené výsledky byly spíše orientační. 
P esnost mě ení nebyla taková, aby se výsledky z mě ení daly použít k analýze vlivu 
teplotního zatížení. Je to zap íčiněno neuzav eným mě ícím systémem, který neumí 
současně zachytit světelný výstup ve všech vyza ovaných úhlech. To způsobuje 
nep esnost mě ení, protože se vlastnosti světelného výstupu LED v závislosti na úhlu 
mění.  4.4 Shrnutí zjišt ných poznatk  

 DPS musí být p ed zahájením p epracování/opravy vysušena. 
 P i demontáži a opětovné montáži by mělo být prioritně použito lokální pájení. 
 Teplota a doba pájení musí být volena dle doporučení výrobce pájené komponenty. 
 Pokud není lokální pájení realizovatelné, musí být teplota a doba pájení nastavena podle požadavků nejcitlivější teplotně ovlivněné komponenty. 
 Na chladících pájecích ploškách dochází k p etavení pájecí pasty později než na 

pájecích ploškách signálních.   
 U jednotlivých komponent nesmí být p ekračován povolený počet pájecích cyklů. 
 P i používání p edeh evu musí být teplota volena s ohledem na použitý základní 

materiál. 
 Pájení způsobuje tepelné stárnutí dielektrika základního materiálu, kterému 

nelze zabránit. 
 Nanášení pájecí pasty lokální šablonou je základem pro p esné osazení a kvalitní 

výsledný pájený spoj. 
 Tloušťka šablony má vliv na tloušťku výsledného pájeného spoje. Požadavky na 

tloušťku pájeného spoje se liší podle pájené komponenty. 
 Nerovnoměrně nanesená pájecí pasta způsobuje nep esnost osazení komponent 

po zapájení.   
 Malé množství nanesené pájecí pasty zvyšuje procentuální poměr voidů  

v pájeném spoji. 
 Teplota a čas pájení ovlivňuje tvorbu voidů. 
 Pozice pájení, návrh DPS a základní materiál DPS má vliv na tvorbu voidů. 
 Množství voidů a použitá pájecí pasta má vliv na pevnost pájeného spoje. 
 Dosažení kvalitních pájených spojů na ZM IMS Cu bez vakua nebo ochranné 

atmosféry je problematické.   
 Teplotní profil, který dosahuje optimálních výsledků na jednom typu DPS, 

nemusí dosahovat optimálních výsledků na jiném typu DPS. 
 Každý zhotovený pájený spoj by měl být pro ově ení kvality zrentgenován. 
 Bez diagnostiky rentgenem nelze kvalitu pájeného spoje zaručit. 
 Teplotní zatížení p i pájení způsobuje pokles světelného toku LED. 
 Teplotní zatížení má u některých LED vliv na posun vlnové délky. 
 Nelze stanovit jeden optimální technologický postup p epracování/opravy. 
 Ke každému p epracování/opravě musí být p istupováno individuálně.    
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5 ZÁV R  
Cílem této diplomové práce bylo zamě it se na problematiku p epracování a oprav 

elektronických pájených sestav. Zejména pak na problematiku aplikace těchto operací na elektronické pájené sestavy, jejichž hlavní funkcí je emitování světelného výstupu 
pomocí LED. 

První část teoretické rešerše k této problematice popisuje materiály, za ízení,  a teorii k výrobě a p epracování pájených elektronických sestav s osazováním LED. 
Druhá teoretická část popisuje diagnostické metody, pomocí kterých je monitorován 
celý proces výroby pájených sestav, a dále metody ově ování spolehlivosti a funkčnosti 
výsledných pájených sestav. Tyto diagnostické metody byly následně z větší části 
použity k vyhodnocování praktické části této práce.  V první praktické části proběhla volba vhodných pájecích za ízení a vzorků, které 
byly následně použity k aplikaci vytipovaných technologických postupů oprav  
a p epracování. Zvolené byly vzorky na základním materiálu FR-4 a IMS Cu s různými LED. Jako pájecí za ízení byla zvolena IR opravárenská stanice JOVY RE-8500, 
horkovzdušná opravárenská stanice PACE Craft a horkovzdušná pájecí stanice  SP-HA800D. Ještě p ed aplikací vytipovaných technologických postupů byly sestaveny metody, pomocí kterých byly výsledky těchto postupů testovány a vyhodnocovány. Než 
bylo p istoupeno k výrobě testovacích vzorků, proběhlo seznámení s ovládáním 
zvolených za ízení a promě ení jejich teplotních profilů za různých nastavení. 
Posuzovány byly výsledné teploty a časy vedoucí k p etavení pájeného spoje  
na základním materiálu FR-4 a IMS Cu. Ově en byl i vliv teploty p edeh evu na 
rychlost p etavení pájecí pasty. Podrobné vyhodnocení teplotních profilů je uvedeno v bodě 3.3.6. 

Začátek prvního praktického testu popisuje aplikované technologické postupy 
demontáže osazených komponent. K demontáži byla použita všechna zvolená pájecí 
za ízení. Demontáže bylo dosaženo za použití všech za ízení. Problémem ovšem bylo 
dosažení lokálního demontáže na ZM IMS Cu, kdy p i použití za ízení JOVY RE-8500 
a PACE Craft docházelo díky dobré tepelné vodivosti Cu k p etavení i ostatních 
pájených spojů na téže DPS. Tento jev se projevoval i p í následné zpětné montáži 
komponent. P i použití horkovzdušné pájecí stanice bylo lokálního p etavení p i 
demontáži i zpětné montáži dosaženo.  

Dále byl během prvního testu ově ován vliv množství a způsobu nanášení pájecí 
pasty na výsledný pájený spoj. Popsáno a testováno bylo nanášení pájecí pasty pomocí 
lokální šablony. Výsledek dosažených pájených spojů byl porovnáván s pájenými spoji, 
které byly vytvo eny množstvím pasty, které nebylo p esně definováno. Porovnávány byly také pájené spoje sériového vzorku. P i použití lokální šablony s tloušťkou 120 m 
byly vytvo eny pájené spoje s tloušťkou 75 – 90 m. Tyto pájené spoje dosahovaly 
dobré pozice osazení komponent, která byla srovnatelná se sériovým vzorkem. Tloušťky pájených spojů sériového vzorku byly menší, takže k sériovému osazení byla 
použita menší tloušťka nanesené pájecí pasty než 120 m. P i použití nedefinovaného 
množství pájecí pasty docházelo k nerovnoměrným pájeným spojům, což vedlo ke 
špatné pozici osazení komponent. Malé množství nanesené pájecí pasty zároveň vedlo k tvorbě velkých voidů. 
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Tvorba voidů byla sledována také u vytipovaných teplotních profilů/kombinací teplot a časů pájení. Ve všech analyzovaných pájených spojích na ZM FR-4 byla 
splněná tolerance výskytu voidů do 25 %. Na základním materiálu IMS Cu bylo 
problémem splnění tolerance výskytu voidů do 15 %. P i každé zvolené kombinaci 
pájení byl minimálně jeden pájený spoj, který byl na hranici tolerance. Jestli nebyla tolerance v jednotkách procent p ekročena, nebylo možno objektivně posoudit. Pouze vzorku s p esně nedefinovaným množstvím nanesené pájecí pasty byla tato tolerance 
prokazatelně p ekročena. Ani jedna z kombinací podmínek pájení se výsledným 
pájeným spojem na ZM IMS Cu nep ibližovala sériově vytvo eným pájeným spojům ve vakuu. Vakuum nebo ochranná atmosféra zásadním způsobem snižuje tvorbu voidů v pájených spojích. Částečně může být výsledek ovlivněn i použitím jiné pájecí pasty 
p i sériovém osazení. Bylo prokázáno, že tvorba voidů je ovlivněna i pozicí pájení na 
DPS a jejím návrhem. Dob e nastavená kombinace pájení na DPS jednoho typu tedy 
nemusí dosahovat dobrých výsledků na DPS typu jiného. Aby bylo tedy možné 
garantovat kvalitu výsledného pájeného spoje z pohledu voidů, měl by být vždy pájený 
spoj zrentgenován. Podrobnější vyhodnocení tvorby voidů je v bodě 4.1.6. 

Vytvo ené pájené spoje vybraných vzorků byly v 2. praktickém testu podrobeny 
teplotně-cyklickému a mechanickému testování. Pájené spoje všech testovaných vzorků 
úspěšně prošly teplotní šokovou zkouškou. P i testování mechanické pevnosti pájených 
spojů na ZM IMS Cu byla zjištěna menší pevnost pájených spojů u měněných LED v porovnání se sériově vytvo enými pájenými spoji. Nižší pevnost je způsobena větším 
počtem voidů a použitím jiné pájecí pasty. P i porovnání pájených spojů s rozdílnou 
špičkovou teplotou pájení byly rozdíly zanedbatelné.  V posledním praktickém testu byl pozorován vliv teplotního zatížení na vlastnosti 
LED. Porovnáván byl rozdíl vlastností po prvním a druhém pájecím cyklu. K tomuto 
může dojít p i teplotním zatížení ostatních osazených diod p i demontáži a opětovné 
montáži komponenty na stejné DPS. V tomto p ípadě LED, která není p edmětem opravy, může mít po výměně jiné komponenty absolvované 3 teplotní cykly. Prvním 
cyklem je sériově osazena a dalšími dvěma ovlivněna, pokud není demontáž a opětovná 
montáž nové komponenty provedena lokálně. P i porovnání namě ených vlastností LED 
po prvním a druhém teplotním pájecím cyklu byl pozorován pokles celkového 
světelného zá ení a světelného toku. Pokles se individuálně lišil podle typu LED. 
Některé změ ené úbytky p ekročily rozsah BINovací t ídy svítivosti. Na některých LED 
byl pozorován i posun dominantní vlnové délky. Podle typu provedení jsou některé 
LED na změnu vlnové délky citlivější, zvláště pak LED bez luminoforu. S tímto 
zjištěním je p i opravě nebo p epracování pájené sestavy s LED pot eba počítat. S p ihlédnutím na výše zmíněná zjištění a vliv pájení na teplotní stárnutí dielektrika 
základního materiálu se p i p epracování nebo opravě lze sériově vyrobené pájené 
sestavě vyrovnat jen obtížně. K p epracování a opravám je nutné p istupovat 
individuálně a nelze stanovit jediný ideální postup. Vliv na výsledek mají i zručnost  
a zkušenosti osoby provádějící tyto p epracování a opravy.      
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SEZNAM SYMBOL , VELIČIN A ZKRATEK 
ϑ   Úhlem rozptylu 
ϧ  Teplota t  Čas v  Rychlost 
φe  Celkový zá ivý tok   
φ  Celkový světelný tok    D  Dominantní vlnová délka      P   Špičková vlnová délka   LED Light-Emitting Diode   Dioda emitující světlo BIN Brightness Index Number  Číslo indexu jasu LED DPS Printed Circuit Board   Deska Plošného Spoje ZM Substrate    Základní Materiál SMT Surface Mount Technology  Povrchová montáž SMD Surface Mount Device  Součástky pro povrchovou montáž THT Through Hole Technology  Vývodová technologie p es otvory IMS Insulated metal substráte  Izolovaný kovový substrát OSP Organic Surface Protectives  Druh povrchové úpravy ESD Electrostatic Discharge  Elektrostatický výboj MSD Moisture Sensitive Device  Součástky citlivé na vlhkost MSL Moisture Sensitive Level  Úroveň citlivosti na vlhkost  SPI Solder Paste Inspection  Inspekce pájecí pasty AOI Automated Optical Inspection Automatická optická kontrola ICT In-Circuit Test   Testování osazení DPS SMD Surface Mount Device  Součástka pro povrchovou montáž BGA Ball Grid Array   Typ pouzdra pro SMT QFN Quad Flat No-leads   Typ pouzdra pro SMT CSP Chip Scale Package   Typ pouzdra pro SMT SOP Small Outline Package  Typ pouzdra pro SMT PLCC Plastic Leaded Chip Carrier  Typ pouzdra pro SMT RTG X-radiation    RenTGenové zá ení 
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CT Computed Tomography  Výpočetní tomografie PE Primary Electrons   Primární elektrony SE Secondary Electrons   Sekundární elektrony BSE Back Scattered Electrons  Zpětně odražený elektron TEM Transmission Electron Microscopy Transmisní elektronový mikroskop SEM Scanning Electron Microscope Skenovací elektronový mikroskop STM Scanning Tunneling Microscopy Skenovací tunelovací mikroskop SOJ Small outline J Leeds   Pouzdro s J vývody CCT Correlated colour temperature Teplota chromatičnosti CRI Color Rendering Index  Index podání barev   
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