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Abstrakt: 

Disertační práce pojednává o spolehlivosti bezolovnaté pájky SAC 305. V textu 

práce jsou shrnuty znalosti z oblasti únavových modelů používaných při určování 

životnosti pájených spojů, a také je zde zmíněno o dalších metodách predikování 

spolehlivosti, takových jako jsou početně-analytické metody nebo experimentální 

zkoušky spolehlivosti. Dále jsou zde uvedeny výsledky praktického měření 

spolehlivosti. Experimentální data posloužila jako podklad pro stanovování empirických 

koeficientů pro únavový model založený na deformaci vyvolané tečením pájky, který 

byl implementován do prostředí programu ANSYS. Výsledky z různých určovacích 

metod byly porovnány a byly formulovány závěry pojednávající o vhodnosti 

prezentovaných predikčních metod. 

Abstract: 

The doctoral thesis is focused on reliability of lead-free solder SAC 305. 

Knowledge in the field of fatigue models used in determining the lifetime of solder 

joints are observed in this thesis. Also such methods of predicting reliability as 

numerically-analytical methods or reliability experimental tests are mentioned. Practical 

results of reliability measurement are presented. Experimental data served as the 

foundation for determining empirical coefficients for the fatigue model based on 

deformation induced by creep of the solder, which was implemented in the ANSYS 

environment. Results from different methods were compared and conclusions 

discussing the suitability of the presented prediction methods are formulated. 
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1 Úvod 

Neoddělitelnou součástí elektrotechnických zařízení jsou pájené spoje, které našly své 

uplatnění v různých odvětvích průmyslu, a to jak ve spotřební elektronice, tak i ve vojenské 

nebo kosmické technice.  

Při současných objemech průmyslové produkce se obsah škodlivých látek stává vážnou 

hrozbou pro životní prostředí. Podle odhadů Evropské komise každý občan EU ročně 

vyprodukuje 17 až 20 kilogramů elektronického odpadu. Proto byla Evropskou komisí 

zpracována směrnice 2002/95/EC RoHS o omezení používání nebezpečných přísad  

v elektronických a elektrických zařízeních.  

Olovo se v pájkách pro měkké pájení v elektrotechnice vyskytuje v množství přibližně 

40%. Problémem je obtížná recyklace použitých elektrotechnických zařízení. Řada z nich 

končí na běžných skládkách komunálního odpadu, a takto uložený elektrotechnický odpad se 

postupem času stává zdrojem znečištění olovem.  

Uvedená směrnice Evropské komise nutí výrobce, aby postupně zaváděli do výrobního 

procesu používání bezolovnatých pájek. Olovo se v bezolovnatých pájkách nahrazuje cínem 

s přidáním takových přísad, jako je stříbro, měď, zinek, bizmut či indium. Vhodné přísady 

musí být netoxické, dostupné, stejně jako cenově přiměřené, dostatečně smáčivé a musí 

vytvářet kvalitní spoje. V současnosti je možné za nejrozšířenější bezolovnatou pájecí slitinu 

považovat ternární sloučeninu Sn 100. 

Testy životnosti bezolovnatých pájek ukazují, že bezolovnaté pájky mají srovnatelné 

mechanické vlastnosti, a také se výrazně neliší z hlediska vlastností elektrických. Přestože se 

z prvních výzkumů srovnávajících vlastnosti bezolovnatých a olovnatých pájek zdá, že mezi 

nimi nejsou větší rozdíly (s čímž ostatně byly bezolovnaté pájecí slitiny také vyvíjeny), jedná 

se o slitiny rozdílného složení s různými teplotami tavení a není ještě patrné, jak se 

bezolovnaté slitiny budou chovat po delší době reálného nasazení v extrémních podmínkách. 

To jen potvrzuje fakt, že výrobci vysoce citlivých a rizikových zařízení  

(např. medicínský, biomedicínský, vojenský a kosmický průmysl) váhají s používáním 

bezolovnatých slitin a dokonce Evropská komise, která se obává možných negativních 

dopadů, udělila těmto segmentům průmyslu výjimku z výše uvedené směrnice a umožňuje 

zde olovnaté slitiny (s již dobře známými a ověřenými vlastnostmi a spolehlivostí) využívat. 

Zkoumat spolehlivost bezolovnatých pájek je možné různými způsoby a metodami. 

Disertační práce se bude konkrétněji zabývat spolehlivostí pájeného spoje realizovaného 

bezolovnatou pájkou SAC 305.    

Životnost pájeného spoje lze chápat jako dobu, po kterou je zaručena jeho spolehlivá 

funkce. Stárnutí, mechanické a tepelné namáhání, to jsou tři základní faktory ovlivňující 

životnost pájených spojů. [2] 

Základní materiály používané pro výrobu desek plošných spojů (DPS) jsou buď na 

organické, anorganické nebo kombinované bázi. Desky plošných spojů se nejčastěji vyrábějí  

z organických materiálů, například skelného laminátu (FR4, FR5). Pro výrobu odporových  

a kondenzátorových pouzder čipů se používají keramické materiály. Je patrné, že vlastnosti 

používaných materiálů jsou různé. Mezi důležité faktory ovlivňující spolehlivost pájeného 
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spoje patří také koeficient tepelné roztažnosti (CTE). Rozdíl CTE výše zmíněných materiálů 

dosahuje hodnoty 7 až 10 ppm•K
-1

.  

Během výroby a provozu je deska plošného spoje teplotně namáhána, a to jak teplem  

z okolí, tak i teplem, které vzniká v samotném obvodu jako vedlejší produkt v důsledku 

vyzařovaného ztrátového výkonu. Z těchto důvodů se hodnota pnutí v systému neustále mění, 

což má za důsledek snížení životnosti systému a pájeného spoje. 

U klasické montáže s vývodovými součástkami se vliv mechanického namáhání výrazně 

neprojevuje (což je způsobeno dostatečnou ohebností vývodů součástek), ale v případě SMD 

součástek je pružnost vývodů minimální. Vznikající síly jsou značné a mohou způsobit 

prasknutí spoje, utržení pájecí plošky či poškození součástky. Proto je výzkum zaměřen  

na spolehlivost pájeného spoje právě u čipových součástek. [1] 

Disertační práce se zabývá zjišťováním spolehlivosti spojů pájených ternární 

bezolovnatou pájecí slitinou SAC 305, simulací životnosti provedenou v simulačním 

programu ANSYS pomocí různých únavových modelů, porovnáním údajů získaných  

z experimentů a simulacemi a stanovením koeficientů pro únavový model založený na 

deformaci vyvolané tečením pájky. V dané disertační práci se zkoumá pájecí slitina SAC 305 

z toho důvodu, že v době počátku výzkumu byla nejrozšířenější bezolovnatou pájecí slitinou.  

Zjištěné závěry přinesou nové informace o dané pájecí slitině, pomohou průmyslu ve fázi 

návrhu elektrotechnických zařízení a bude díky nim také možné přesněji předpovídat 

životnost/poruchovost elektrotechnických zařízení, kde se zkoumaná bezolovnatá pájka 

vyskytuje.  
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2 Přehled současného stavu problematiky 

Daná kapitola uvádí dosavadní vývoj z oblasti spolehlivosti bezolovnatých pájek a spojů 

jimi provedených. Pojednává o různých možnostech testování spolehlivosti, statistickém 

vyhodnocování poruch a simulačních metodách.  

2.1 Bezolovnaté pájky 

Při výběru optimální pájky se zohledňují zejména následující kritéria: toxicita materiálu, 

dostatečné zásoby, cenová dostupnost, úzká oblast plasticity při tuhnutí, přijatelné smáčení, 

přijatelná teplota pájecího procesu a schopnost vytvářet spolehlivé spoje. V tabulce č. 1 jsou 

uvedeny základní skupiny bezolovnatých slitin. Uvedené slitiny nabízejí různé výhody 

v porovnání s eutektickou slitinou SnPb, takové jako je vysoká pevnost spoje, zvýšená 

odolnost proti poruchám, zlepšená vysokoteplotní životnost a další. 

Tab. 1: Hlavní skupiny bezolovnatých slitin [4] 

Skupiny slitin Poznámka 

Binární 

Sn-Ag Vysoká teplota tavení (221°C), náhrada pro pájení vlnou, ale je docela 

drahá. Spolehlivost souvisí s růstem  intermetalické sloučeniny Ag3Sn. 

Sn-Cu Vysoká teplota tavení (227°C), náhrada pro pájení vlnou, průměrná 

smáčivost, ale použitelná pro většinu aplikací. 

Sn-Bi Není použitelná jako hlavní pájecí slitina vzhledem k vysoké ceně a nízké 

teplotě tavení (138°C),   

Sn-Zn Nízká teplota tavení oproti většině bezolovnatých pájek. Přítomnost Zn 

přináší hodně problémů, které souvisejí s jeho chemickou aktivitou: nízká 

doba skladování pájecí pasty, nutnost používání aktivních tavidel, nadměrná 

tvorba zplodin a oxidace, problémy koroze. 

Ternární 

Sn-Ag-Cu Vhodná pro pájení přetavením, nižší teplota tavení, než u binárních slitin  

Sn-Cu a Sn-Ag, dostačující smáčivost a mechanické vlastnosti.  

Sn-Ag-Bi Nižší teplota tavení než u Sn-Ag-Cu, lepší únavové charakteristiky mezi 

populárními bezolovnatými pájkami.  

Jiné přísady 

Ag, Al, Bi, Ga, In, Cu Pozměňují teplotu tavení pájek na základě cínu a zlepšují mechanické 

vlastnosti.  

Ni, Sb Nemění teplotu tavení pájek na základě cínu, ale ovlivňují jejich další 

vlastnosti. 

 

Požadavek na složení bezolovnatých pájek není ani v celosvětovém měřítku prozatím 

jednoznačně definován normou, protože vyloučení přítomného, alespoň stopového množství 

olova v pájce je prakticky nemožné. [2]  
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V době počátku výzkumu byla za nejrozšířenější bezolovnatou slitinu považována 

eutektická sloučenina SnAgCu. Existuje několik variací této slitiny, a je zajímavé, že na 

různých kontinentech je u dané slitiny doporučováno pro pájení přetavením odlišné složení. 

Například v USA je to SnAg3,9Cu0,6, v Evropě SnAg3,8Cu0,7 a v Japonsku SnAg3Cu0,5.  

Každá elektrotechnická sestava se skládá nejen z funkcionálních jednotek, systémů  

a bloků, ale neoddělitelnou součástí takové sestavy jsou také pájené spoje. Pájený spoj 

představuje heterogenní dynamický systém, jehož složení lze zjednodušeně popsat 

následovně: 

• 75% pájka, 

• 20% kontaktní plocha na substrátu, 

• 5% vývody součástky. [2] 

Z výše uvedeného poměru je patrné, že největší podíl na spolehlivosti pájeného spoje 

bude mít pájka. Důležitost odhadu spolehlivosti pájených spojů se navíc zvyšuje s příchodem 

nových technologií v povrchové montáži, a se vzrůstající mírou elektronických zařízení 

zejména v automobilovém průmyslu, v letectví a mnoha dalších odvětvích.  

Obecně je spolehlivost možné definovat jako schopnost výrobku plnit své funkce, za 

daných podmínek a po stanovenou dobu, bez překročení poruchové úrovně. [3]  

Spolehlivost pájeného spoje je ovlivněna různými faktory. Faktory ovlivňující 

spolehlivost lze dělit následovně:  

• návrhové (které je potřeba zohlednit již při návrhu desky plošného spoje), 

• technologicko-procesní (spolehlivost ovlivňuje průběh vytvoření pájeného spoje), 

• provozní (okolní prostředí, výkonové zatížení), atd.  

Teplota okolí, vlhkost vzduchu, výkonové zatížení, mechanické a teplotní namáhání 

způsobují, že postupem času materiál pájeného spoje stárne a degraduje, což vede k poruchám 

v pájeném spoji. V pájeném spoji pod vlivem okolního prostředí probíhají různé fyzické  

a chemické procesy: koroze, difúze, migrace atd.  

Zkoumat spolehlivost lze různými způsoby. Teoreticky, kdy se využívají statistické 

metody anebo únavové modely, dále je možné provádět experimentální zkoušky, například 

zkoušky pevnosti, zrychlené zkoušky spolehlivosti, klimatické atd., a samozřejmě pomocí 

matematického modelování za použití simulačních programů jako je například ANSYS, 

COMSOL, MatLab atd. Bez použití zrychleného testování a simulačních programů by 

výrobci museli dlouho čekat na výsledky klasických metod, než by mohl být výrobek uveden 

na trh či upraven na základě výsledků testu. 

2.2 Způsoby stanovení životnosti pájených spojů 

Dále bude práce pojednávat o různých metodách a způsobech, které jsou v současnosti 

odbornou literaturou doporučovány pro stanovení životnosti pájených spojů. 

2.2.1 Únavové modely 

Modelování únavy materiálu se skládá ze čtyř základních kroků. Prvním krokem se 

vybírají nebo definují základní teoretické rovnice, které představují podstatu pro modelování. 
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V druhém kroku se nadefinované základní rovnice převedou do programu, který využívá pro 

výpočet metodu konečných prvků a tímto se vytváří únavový model. Potom výpočetní 

program provede propočet předpokládaných hodnot deformace a napětí pro zkoumaný systém 

a hodnoty reakce napětí pro simulované podmínky. Za třetí se výsledky ze simulací použijí  

k vytvoření modelu pro předpokládaný počet cyklů do poruchy Nf. Poslední krok spočívá 

v tom, že model a získané výsledky musejí být testovány a ověřeny pomocí teplotního 

cyklování. Výše zmíněné kroky popisují koncepci pro vytváření, implementaci a ověření 

únavových modelů.  

Základní vztah charakterizuje různé faktory a jevy, například: počátečný bod při únavě 

pájeného spoje. Rovnice č. 1 představuje nejvíce užívaný vztah pro výpočet celkové 

deformace: [5] 

 

              ,         (1) 

  

kde   je celková smyková deformace,     je elastická složka smykové deformace,     je 

plastická složka deformace a     je složka deformace tečením. Celková deformace je tedy 

rozdělena na tyto tři části: elastickou, plastickou a deformaci tečením. Bohužel při reálném 

testování je velmi obtížné vymezovat jednotlivé složky celkové deformace, proto je současný 

světový výzkum zaměřen na vytvoření sjednocených základních modelů pro určování 

životnosti pájeného spoje. 

Únavové modely, používané pro odhad životnosti, je možné rozdělit do pěti hlavních 

skupin. Každou skupinu je možné charakterizovat podle mechanismu vzniku poruchy. Tyto 

mechanismy jsou: 

• napětí, 

• deformace nebo pnutí (plastická deformace a deformace tečením), 

• energie, 

• akumulace poškození, 

• jiné mechanizmy. 

První skupina je založena na aplikování napětí nebo síly na součástku způsobující 

výslednou deformaci. Do této skupiny je možno zařadit případy, kdy namáhání vzniká 

v důsledku vibrace nebo mechanických šoků. Přestože žádný z níže popsaných modelů do 

této skupiny nespadá, je zde skupina zmíněna pro kompletnost. 

Mechanismem vzniku poruch ve druhé skupině je deformace, která vzniká v důsledku 

aplikovaného napětí a následného pnutí v pájeném spoji. Sem patří například pnutí vznikající 

v důsledku rozdílných koeficientů tepelné roztažnosti materiálů montážního celku při 

působení teploty. V této skupině se rozlišují dva druhy deformace: buď plastická nebo 

deformace tečením. Plastická deformace je zaměřena na časově nezávislé jevy a deformace 

tečením se soustředí na jevy časově závislé. 

Únavové modely patřící ke třetí skupině jsou nejnovější a jsou založeny na výpočtu 

celkové energie hysterezní smyčky napětí-deformace v systému nebo v pájeném spoji. 
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Ke čtvrté skupině patří únavové modely založené na akumulaci poškození, které 

způsobuje šíření praskliny přes pájený spoj. Tyto modely jsou zjištěny na základě 

poruchových mechanismů. 

Tabulka č. 2 znázorňuje únavové modely rozdělené podle výše zmíněných kriterií. 

Sloupec „Vhodné pro pouzdro“ popisuje pouzdra, pro které bylo uskutečněno testování. 

Sloupec „Hlavní parametr“ uvádí parametry daného modelu potřebné pro modelování. 

Sloupec „Rozsah“ obsahuje provozní podmínky a zatěžovací mechanismy, které se týkají 

modelu. 

Tab. 2: Shrnutí únavových modelů pro pájený spoj [5] 

č. Únavový model Typ modelu 
Vhodné pro 

pouzdra 
Hlavní parametr Rozsah 

1 2 3 4 5 6 

1. Coffin-Manson 
plastická 

deformace 
všechna 

plastická 

deformace 

nízkocyklová 

únava 

2. 

Celková 

deformace (Coffin-

Manson-Basquin) 

plastická 

deformace a 

elastická 

deformace 

všechna rozsah deformace 

výsokocyklová a 

nízkocyklová 

únava 

3. Solomon 

plastická 

smyková 

deformace 

všechna 
plastická smyková 

deformace 

nízkocyklová 

únava 

4. Engelmaier 
celková smyková 

deformace 

TSOP, 

olovnaté a 

bezolovnaté 

celková smyková 

deformace 

nízkocyklová 

únava 

5. Miner 

překrývaní 

(plastická a 

deformace 

tečením) 

PQFP, 

FCOB 

plastické 

poškození a 

poškození tečením 

plastická smyková 

deformace a 

deformace 

tečením 

6. Knecht a Fox 
mechanizmus 

posuvu dislokací 
všechna 

smykové pnutí 

vyvolané posuvem 

dislokace 

jen mechanismus 

posuvu dislokací 

7. Syed 

kumulace 

přetvárné práce 

vyvolané 

tečením 

PBGA, 

SMD, 

NSMD pads 

energie gbs a 

energie dc 

všechny 

mechanismy 

8. Dasgupta 
celková 

přetvárná práce 

LLCC, 

TSOP 
energie geometrie spoje 

9. Liang 
hustota 

přetvárné práce 

BGA, 

bezolovnaté 

spoje 

energie 

konstanty pro 

testy izotermální 

nízkocyklové 

únavy 

10. Heinrich hustota energie BGA energie hysterezní křivka 
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1 2 3 4 5 6 

11. Darveaux hustota energie 
bezolovnaté, 

PBGA 

poškození a 

energie 
hysterezní křivka 

12. Pan 
hustota 

přetvárné práce 
LCCC 

hustota 

deformační 

energie a hustota 

přetvárné energie 

hysterezní křivka 

13. Stolkarts 
kumulace 

poškozením 
všechna poškození 

hysterezní křivka 

a rozvoj 

poškození 

14. 
Norris and 

Landzberg 

teplota a 

frekvence 
všechna teplotní frekvence 

podmínky 

testovaní versus 

použité podmínky 

 

K únavovým modelům založeným na plastické deformaci patří takové modely, jako 

Coffin-Mansonův, Solomonův, Engelmaierův a Minerův model. Každý z těchto modelů 

určuje poruchu, nebo počet cyklů do poruchy, pomocí výpočetního anebo experimentálního 

zjišťování aplikovaného plastického střihového napětí. Coffin-Mansonův model je z výše 

zmíněných modelů nejznámější a nejpoužívanější (viz rovnice 2). [5] 

 

   

 
   

      
 
        (2) 

 

Celkový počet cyklů do poruchy    je závislý na změně hodnoty plastické deformace 

   , koeficientu únavové tažnosti    
 
 a exponentu únavové tažnosti c. Tento vztah byl 

původně navržen pro předpověď životnosti kovů používaných v leteckém průmyslu, proto 

jsou materiálové konstanty dostupné právě pro kovy, využívané v letectví nejčastěji. 

S pokračujícím rozvojem výzkumu bezolovnatých pájek se postupně zjišťují i materiálové 

konstanty pro využívané bezolovnaté slitiny. Reálné testy jsou často časově velmi náročné, 

proto pro malé pájené spoje, může být použito počítačového modelování. Pomocí něj se 

určuje plastická deformace, po jejímž dosazení do vztahu únavového modelu se získá 

životnost (neboli v pojetí této práce počet cyklů do poruchy). Coffin-Mansonův vztah  

(viz rovnice 2) v této podobě předpokládá, že porucha únavou, která vzniká v pájeném spoji, 

je dána plastickou deformací a elastická deformace přispívá k poruše pouze okrajově. 

Vzhledem k tomu, že Coffin-Mansonův vztah při výpočtu uvažuje jen s plastickou 

deformací, se často tento vztah kombinuje s Basquinovou rovnicí, která bere při výpočtu 

v úvahu také deformaci elastickou. Poté bude vztah pro výpočet životnosti vypadat 

následovně (viz rovnice 3). [5] 

 

  

 
 

  
 

 
     

 
   

      
 
      (3) 
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Vztah č. 3 je znám jako celková rovnice deformace, kde    je rozsah deformace,   
 
 je 

koeficient únavové pevnosti, E je elastický modul,   
 
 je koeficient únavové tažnosti, b je 

exponent únavové pevnosti (Basquinův exponent), c je exponent únavové tažnosti.  

O vztahu č. 3 je možno říci, že se jedná o vylepšený Coffin-Mansonův vztah. 

Solomonův model (viz rovnice 4) [5] je model pro nízkocyklovu únavu, která souvisí 

s plastickou deformací a střihovým napětím:  

 

     
   ,        (4) 

 

kde     je rozsah změny plastického střihového pnutí, Np je počet cyklů do poruchy, θ je 

obrácený koeficient únavové tažnosti a α je materiálová konstanta. Tento model při výpočtu 

neuvažuje s deformací vyvolanou tečením, a také je zde potřeba provádět sběr 

experimentálních dat nutných pro stanovení empirických koeficientů. 

Dále do této skupiny patří Engelmaierův únavový model. Tento model je vylepšením 

Solomonova a Coffin-Mansonova únavového modelu a do výpočtu zahrnuje efekty frekvence 

cyklování, teploty a elasticko-plastické deformace. Model je podrobněji autorkou popsán dále 

v kapitole 5.2. 

Poslední z modelů, který patří k únavovým modelům založeným na plastické deformaci  

a deformaci tečením, je Minerův lineární princip superpozice. Zde se kombinuje Solomonův 

únavový model a Knecht-Foxův model založený na tečení (viz rovnice 5): [5] 

 

 

  
 

 

  
 

 

  
,        (5) 

 

kde Np je počet cyklů do poruchy vzniklé v důsledku plastické deformace. Hodnota Np se 

počítá pomocí Solomonova modelu, pomocí Knecht-Foxovova únavového modelu se počítá 

Nc (počet cyklů do poruchy vzniklé v důsledku deformace tečením). Tento model je podobný 

metodě rozdělování deformačního rozsahu (Strain Range Partitioning), kterou popsal pan Lau 

v své práci a jež je založena na principu rozdělování hysterezní smyčky do čtyř komponent: 

plastického pnutí v tahu a tlaku, pnutí v důsledku tečení v tlaku a tahu, pnutí v důsledku 

tečení zesílené-plastické deformace v tlaku a plastického pnutí deformace tečením v tahu, ale 

bez tlaku.  

Každý z výše popsaných únavových modelů ve svém výpočtu uvažuje s plastickou 

deformací jako s hlavním činitelem poruchy. Pro nasazení únavových modelů z dané skupiny 

je potřebná znalost experimentálních podmínek (teploty cyklování, gradientu nárůstu teploty, 

prodlevy na okrajových teplotách, geometrie pájeného spoje a dalších). Nevýhodou těchto 

únavových modelů je, že jsou závislé na geometrii pájeného spoje.  

Do skupiny únavových modelů založených na tečení je možné zařadit Knecht-Foxův  

a Syedův únavový model. Zmíněné modely uvažují ve výpočtu zásadně jen s deformací 

vyvolanou tečením v pájeném spoji. Počáteční pokusy modelovat tečení byly prováděny 

z důvodu izolování mechanizmu plastické a elastické deformace. I přestože pro 
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mikrostruktury pájených spojů byl proveden podrobný výzkum, takové děje, jako pohyb 

dislokace a efekt hraničních zrn bohužel nejsou zahrnuty do popisovaných modelů.  

U pájených spojů tečení vzniká buď klouzáním po hranicích zrn (grain boundary sliding) 

anebo šplháním dislokace (dislocation climb). 

S ohledem na mechanizmy tečení, Knecht a Fox navrhli jednoduchý dislokační model 

založený právě na tečení, který souvisí s mikrostrukturou pájky a s rozsahem střihového pnutí 

při posuvu dislokací (viz rovnice 6). [5] 

 

   
 

    
         (6) 

 

Počet cyklů do poruchy Nf  je vázán ke konstantě C, která je závislá na poruchových 

kriteriích a mikrostruktuře pájky.      je rozsah pnutí při posuvu dislokací. 

Efekt klouzání po hranicích zrn, který je spojen i s posuvem dislokací, je také zohledněn 

v Syedově únavovém modelu (viz rovnice 7): [5] 

 

                           
  

,      (7) 

 

kde Dgbs a Dmc je akumulované ekvivalentní namáhání tečením za jeden teplotní cyklus 

pro oba mechanizmy. Výzkumy ukazují, že dominantní mechanizmus se mění od 

mechanizmu klouzání po hranicích zrn k posuvu dislokace v důsledku rychlých změn 

teplotního gradientu, pevnějšího spojení a nízkých teplotních rozsahů. 

Při dosazení tečení do únavového modelu vzniká komplexní přístup k odhadu životnosti. 

Teplotní cyklování určuje míru poškození a podmínky, takové jako prodlevu na okrajových 

teplotách a velikost pnutí. Jiné faktory zahrnují strukturu pájky a geometrii pájeného spoje. 

Šokové teplotní cyklování zpravidla zahrnuje rychlé cykly, které určují vznik mechanizmu 

tečení. Syed ve svém výzkumu zjistil faktory ovlivňující vznik mechanizmu tečení v pájce  

a následně na jejich základě publikoval výsledky určování životnosti. Těmi faktory jsou 

prodlevy na okrajových teplotách, rychlost nárůstu teploty, doba působení teploty, teplotní 

extrémy na okrajových teplotách. Omezením Syedova modelu je neuvažování vlivu plastické 

deformace, která je popsána autorem únavového modelu jako nepoužitelná na pájecí slitiny 

s vysokou homologickou teplotou a pomalé rychlosti změny teploty. Zanedbat působení 

plastické deformace je možné pouze, jestli rychlost deformace je dostatečně pomalá a mající 

za následek konstantní namáhání a deformace je skutečně časově závislá. 

V životnosti pájeného spoje také hraje klíčovou roli mikrostruktura samotného pájeného 

spoje. Morris a Reynolds pojednávají o vlivu struktury olovnaté pájky na životnost pájených 

spojů a zohlednění dané podmínky do modelování. Výzkumníci dospěli k následujícím 

závěrům:  

• Využití inženýrských dat přímo pro uvažovaný spoj znamená, že data přenesená  

z jedné struktury na jinou mohou vést k rozdílným výsledkům, a materiálové 



14 
 

vlastnosti velkého objemu pájky, nemusejí být stejné jako u objemu, který se používá 

pro spoje. 

• Analytický model, předpovídající chování spoje bez efektu sdružování vnitřní 

mikrostruktury, poukazuje na důležitost mikrostruktury pájky, včetně velikosti a tvaru 

zrn. Pájené spoje mohou mít velice rozdílné mikrostruktury, což závisí na 

podmínkách, při kterých docházelo k jejich formování. 

• Účinek drobných nečistot v mikrostruktuře. Nečistoty mají vliv na velikost a tvar 

jednotlivých zrn a také na jejich soudržnost. 

Ke třetí skupině patří únavové modely, které při výpočtu životnosti zohledňují hysterezní 

smyčku, jejíž plocha představuje energii pohlcenou jednotkovým objemem materiálu během 

jednoho cyklu, anebo druh zprůměrovaného průběhu napětí-deformace. Prezentovaná skupina 

je největší ze všech představených skupin únavových modelů, proto zde budou podrobně 

popsány jen některé únavové modely z této skupiny. 

První z modelů, který používá pro stanovování životnosti pájeného spoje s ohledem na 

jeho geometrii, elastickou analýzu a analýzu tečením, je únavový model navržený Liangem  

a jeho kolektivem (viz rovnice 8): [5] 

 

         
  .        (8) 

 

Zde se životnost (Nf) počítá za pomoci kritéria poruchy v důsledku působení energie.  

Wss je hustota deformační (hysterezní) energie. C a m jsou teplotně závislé materiálové 

konstanty, získané pomocí nízkocyklových únavových testů. Z poznámek Lianga vyplývá, že 

tento model je podobný jiným energetickým modelům uvedeným Engelmaierem v roce 1991, 

Morrowem v roce 1964 a Liangem s Pellouxem v roce 1989. 

Druhý z modelů, o kterém zde bude pojednáno je Gustafssonův únavový model, 

sestavený na znalostech Darveauxe (viz rovnice 9): [5] 

 

        
           

   

  
   
  

 
   

  

.      (9) 

 

V této rovnici je celkový čas do poruchy (Nαw) získán jako součet doby kdy došlo ke 

vzniku praskliny v pájeném spoji a doby jejího samotného šíření skrze spoj. Pro každý  

z těchto mechanismů (vznik a šíření praskliny) vznikají primární a sekundární praskliny, které 

jsou označeny indexy „p“ a „s“. Nαw je počet cyklů do poruchy a a je celková možná délka 

praskliny. N0p a N0s je primární a sekundární energie potřebná pro vznik praskliny v závislosti 

na podmínkách. Pro výpočet energie se používá rovnice č. 10: [5] 

 

                 .       (10) 
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Také zde je pro výpočet potřeba ke každé z hodnot vypočítat patřičnou hodnotu ΔW 

pomocí hysterezní smyčky.  

Panův únavový model také patří do třetí skupiny a je nazýván jako model „Kritické 

akumulované deformační energie“ (critical accumulated strain energy model). Hlavní 

myšlenkou modelu je, že deformační energie se kumuluje v průběhu teplotního cyklování, až 

nakonec dosáhne kritické hodnoty C (viz rovnice 11): [5] 

 

    
            ,       (11) 

 

kde   
  je počet cyklů do poruchy, C je kritická hustota deformační energie, konstanty  

a a b jsou spočítány pomocí vícenásobné lineární regrese z výsledků MKP analýz. 

Definované testovací podmínky pro únavové modely založené na deformační energii 

budou ovlivňovat výpočet životnosti pájených spojů. Tento druh modelů předpovídá 

akumulování energie nutné pro vznik praskliny, ale nestanovuje, kdy k samotné poruše dojde. 

Jenom informuje o tom, že prasklina vznikne. Velkou výhodou únavových modelů z této 

skupiny oproti ostatním je schopnost zachytit testovací podmínky s velkou přesností. 

Komplexní průběh hysterezní křivky deformace-napětí umožňuje lépe popsat akumulaci 

poškození. Nevýhodou těchto modelů je, jak již bylo zmíněno, neschopnost predikovat 

skutečný počet cyklů do poruchy, jenom vznik praskliny samotné. Proto byl do těchto modelů 

implementován výpočet šíření praskliny, ve kterém je obsažen lomový mechanizmus uvnitř 

pájeného spoje. Deformační energie (W) je závislá na teplotě, rychlosti deformace a na 

frekvenci cyklování. 

Stejně jako u ostatních modelů, i pro únavové modely založené na energii, platí závislost 

na geometrii spoje. Velikost a tvar pájeného spoje určují MKP analýzu nebo experimentální 

měření deformace-napětí. Výsledná hysterezní křivka přímo ovlivňuje výpočet deformační 

práce (ΔW). 

Čtvrtá skupina v klasifikaci únavových modelů je skupina, která je založena na modelech 

s celkovým poškozením pájeného spoje. Stolkartsův model je představen rovnicí č. 12: [5] 

 

   
        

   

      
 ,       (12) 

 

kde df je velikost poškození při poruše, k je materiálová konstanta, L je definováno jako 

               . Kde f je výchozí hodnota poškození pro nezatěžovaný materiál  

v reprezentativním objemu. Podstatná část rovnice zahrnuje jednotné deformační modely 

(únavový model tečením a plastický únavový model) s vnitřním parametrem poškození.  

Únavové modely založené na poškození se zakládají buď na lomovém mechanismu, nebo 

na mechanismu tečení a únavy. Stolkartův model je založen na konstitutivní derivaci 

zahrnující tečení a plasticitu. Parametr poškození (d), umožňuje výpočet počtu cyklů do 

poruchy. Hysterezní smyčka deformace-napětí se používá pro určení velikosti poškození. 

Tento únavový model je schopný začlenit namáhání s, i bez doby působení, a také pracuje  
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s různými teplotními cykly, prodlevami na okrajových teplotách a rychlostí změny teploty. 

Stejně jako ve všech předešlých modelech i zde hraje klíčovou roli geometrie spoje. 

K poslední skupině únavových modelů patří model, který není možné podle mechanizmu 

vzniku poruchy a způsobu výpočtu životnosti zahrnout do výše popsaných skupin. Únavový 

model reprezentující tuto skupinu používá pro výpočet životnosti zrychlené faktory, které jsou 

vypočítány za použití různých forem Coffin-Mansonova vztahu (viz rovnici 13, 14, 15): [5] 

 

    
   

   
 
 

 
  

  
 
   

 
  

  
 ,      (13) 

 

    
   

   
 
 

 
  

  
 
   

                ,     (14) 

 

    
   

   
 
 

 
  

  
 
   

                .     (15) 

 

Zrychlené faktory (AF) popsané ve výše zmíněných rovnicích, jsou definovány jako 

vztah mezi životností za provozních podmínek a životností za zrychlených testovacích 

podmínek. Indexy v rovnicích o a t znamenají provozní a testovací podmínky. Po stanovení 

zrychleného faktoru pomocí rovnic Weibullovy statistiky (viz rovnice 16, 17, 18) [5], je 

možné spočítat funkce rozložení životnosti, funkci spolehlivosti a intenzitu poruch.  

 

                           (16) 

 

                          (17) 

 

                              (18) 

 

Pro praktické využití modifikovaných Coffin-Mansonových rovnic jsou potřeba pouze 

hodnoty získané během testování a provozu.  

2.2.2 Spolehlivostní zkoušky 

Základem všech spolehlivostních experimentálních metod je vyvolání poruch ve 

výrobku. Vibrace a teplotní testovaní jsou dvě nejvíce používané metody, nicméně provozní 

podmínky zařízení mnohdy vyžadují i jiné testovací prostředí (takové jako vlhkost, solnou 

mlhu, písek a prach nebo elektromagnetické pole). Často je nejlepší testovací metodou 

součastná kombinace všech vhodných faktorů. Cílem laboratorního testování je dosáhnout 

výsledků, které jsou podobné výsledkům v reálném provoze, ale za nižší náklady a kratší 

dobu. Dále bude pojednáno o různých druzích zátěže, které se používají u zrychlených 

zkoušek spolehlivosti. 
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Zrychlená zkouška spolehlivosti je prováděna ve zvláštních podmínkách a je určena 

k získání informací o spolehlivosti objektu v kratším čase, než při provozu v reálných 

podmínkách stanovených technickou dokumentací. Zvláštní podmínky nesmí způsobovat 

změnu mechanismu poruch. [7]  

Existují dva základní typy zrychleného testování životnosti. Jedná se o zrychlené testy při 

konstantním namáhání a při krokovém (postupném) namáhání. Při zrychlených testech  

s konstantním namáháním je pozorováno časově závislé šíření poruch na zkoumaném vzorku. 

Při krokovém (postupném) zrychleném testování je namáhání na zkoumaný vzorek postupně 

zvyšováno, přičemž je sledován krok, ve kterém dojde k poruše. 

Typickou aplikací zrychleného testování s konstantním namáháním je stejnoměrné 

namáhání silou nebo mezní okolní teplotou. Krokové zrychlené testování produkuje data  

o vzniklé poruše vzhledem k poslednímu konstantnímu namáhání (tedy k namáhání  

v posledním kroku). Pokud je projev poruchy předcházejícího kroku shodný, může být 

krokové zrychlené testování využito ke stanovení kritické teploty dané součástky, a také pro 

odhad její životnosti.  

Jedním ze zatěžovacích faktorů používaných pro zrychlené zkoušky spolehlivosti je 

teplota. Montážní celky (deska plošných spojů, součástky, pájka atd.) jsou vyrobeny 

z různých materiálů a mají tedy odlišné vlastnosti. Důležitou roli při teplotním namáhání hraje 

koeficient tepelné roztažnosti.  

 

Obr. 1: Změna rozměrů v důsledku ohřevu 

 

Při změně teplot se každý materiál jinak roztahuje nebo smršťuje (viz obr. 1), v důsledku 

čehož vzniká v pájeném spoji poměrné posunutí, které je možné vypočítat podle  

vztahu č. 19: [2] 

 

   
       

  
  ,        (19) 

kde 

  − je poměrné posunutí spoje [Pa],  

L − je délka součástky [m],  

∆α − je rozdíl součinitelů teplotní roztažnosti plošného spoje a součástky [ppm•°C
-1

], 
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ΔT − je rozdíl teploty [°C], 

h − je výška pájeného spoje [m]. 

Teplotní zkoušky za ustáleného stavu (zkoušky za konstantní teploty) lze rozdělit na 

nízkoteplotní zkoušky, kde se pomocí cyklického zatěžování nízkou teplotou odhaluje 

křehkost materiálu pod bodem přechodové teploty, a vysokoteplotní zkoušky, kde se pomocí 

vysokých teplot simulují různé mechanizmy probíhající v materiálech za zvýšené teploty 

(tečení materiálu, difuze, teplotní migrace, stárnutí a další), které ovlivňují jejich mechanické 

a elektrické vlastnosti.  

Teplotní cyklování je vystavování montážních celků cyklickým změnám teploty, kde 

rychlost změny teploty je dostatečně pomalá pro vyloučení působení teplotního šoku (typická 

rychlost je menší než, nebo rovna 20°C/min). Rychlost změny teploty v komoře je často 

kritická a způsobuje pnutí, která následně způsobují poruchy. Maximální teplota pro teplotní 

cyklování měla by byt menší o 25°C než teplota skelného přechodu (Tg) materiálu, ze kterého 

je vyrobena deska plošných spojů. Více mechanizmů, které způsobují poruchy v pájených 

spojích, vzniká v případě použití teplotních cyklů, které mají spodní kritickou teplotu -20°C, 

horní kritickou teplotu 110°C nebo zahrnují obě kritické teploty. Tyto mechanizmy mají 

tendenci se navzájem urychlovat, čímž mohou vyvolat dřívější poruchy. 

Teplotní šok je zkouška, při které je montážní celek podroben velmi rychlým změnám 

okrajových teplot, u kterých dochází k deformacím a pnutím uvnitř montážního celku. 

Rychlost teplotních změn při teplotním šoku je obvykle větší než 20°C/min. Deformace 

v průběhu testování je způsobena velkými změnami teplotních gradientů, které vznikají 

v důsledku rychlých změn teploty při přesunu testovacích vzorků do jiného (studeného či 

horkého) prostředí. Zdrojem teplotního šoku mohou být: 

• rychlé změny v extrémním prostředí (například slunce a stín ve vesmíru), 

• náhlé a rychlé změny energetického stavu, 

• různé výrobní procesy a opravy (například přetavení, opravy a další). 

  Rozdíl mezi teplotním cyklováním a teplotním šokem spočívá v samotném návrhu 

experimentu a následně i v různých mechanizmech namáhání. Při teplotním šoku vznikají 

jako výsledek víceosé stavy napětí, které převládají v tahových přepětích a při tahové únavě.      

Dalším ze zatěžovacích faktorů využívaných ve zrychlených zkouškách spolehlivosti je 

vibrace. Vibrace v povrchové montáži jsou definovány jako periodické nebo náhodné impulsy 

při střídaní opačných směrů z hlediska rovnováhy. Dané zatěžováni je typické pod mezí trvalé 

deformace materiálů. 

Mechanický šok je definován jako rychlý přenos mechanické energie do systému, který 

má za následek významné změny v pnutí, rychlosti, zrychlení nebo v posunutí uvnitř systému. 

2.2.3 Číselné metody 

Ve vědě a technice se neustále setkáváme s problematikou výpočtů systémů, které mají 

složitou geometrickou konfiguraci a nepravidelnou fyzikální strukturu. Současná výpočetní 

technika umožňuje provádět výpočty pomocí přibližných číselných metod. Metoda konečných 

prvků je jednou z nich. Hlavními přednostmi této metody je její univerzálnost, jednoduchost 
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algoritmu, široké spektrum řešených úloh takových jako je úloha statická či dynamická, úloha 

stabilnostní, pružnostní, kontaktní úloha, teplotní napětí a další.  

Už z názvu metody je patrné, že základem metody je prvek konečných rozměrů, na rozdíl 

od pohledu klasické pružnosti, která vychází z představy rovnováhy na nekonečně malém 

elementu. Pomocí prvků konečných rozměrů je možné na modelu tělesa vytvořit síť, kde je 

pro každý typ prvku kromě rozměru a tvaru charakteristický také počet a poloha jeho uzlů. Na 

obrázku č. 2 jsou znázorněny prvky, které se používají při diskretizaci (rozdělení na konečný 

počet podoblastí - prvků) zkoumaných fyzikálních struktur. 

 

 

Obr. 2: Prvky konečných rozměrů v MKP metodě pro 3D úlohy [25] 

 

V uzlových bodech sítí se hledají neznámé parametry řešení takové, jako jsou například 

natočení a posuvy pomocí kterých je možné vypočítat napětí atd. 

Analytické metody se odlišují od metody konečných prvku tím, že výsledkem řešení 

prvních uvedených je závislost mezi vstupními a výstupními veličinami, a to v nekonečně 

mnoha bodech. Výsledek výpočtu v případě MKP je známý v konečném počtu bodů (uzlů 

sítě). 

Postup při řešení problému pomocí MKP je následující: 

• Zkoumané těleso se rozdělí zdánlivými čarami nebo plochami na velké množství 

konečných prvků jednoduchého tvaru (hranol, jehlan, trojúhelník atd.) o rozměrech, 

které jsou o mnoho menší než rozměr tělesa samotného. 

• Posun v jakémkoliv libovolném bodě konečného elementu se jednoznačně určuje 

přes posun v jeho vrcholech (uzlových bodech) za pomocí funkcí přetvoření. Tato 

funkce se volí lineární, parabolická atd. takovým způsobem, aby bylo možné zaručit 

potřebnou aproximaci posunu a napětí uvnitř elementu. 

• Pole posunu uvnitř elementu definované pomocí funkce přetvoření umožňuje 

vyjádřit deformace a napětí uvnitř elementu přes bodové přetvoření. Například při 

lineární aproximaci posunu deformace a napětí zůstává deformace a napětí v každém 

elementu stálé. 

• Úloha, která spočívala v řešení soustavy diferenciálních rovnic v partikulární 

derivaci, vede k řešení soustavy algebraických rovnic a k určení posunu v uzlových 

bodech.  
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• Posun v bodech se určuje za podmínek rovnováhy systému konečných prvků při 

působení redukovaných vnějších sil na uzly. 

• Na nalezených uzlových přetvořeních se určují napěťové a deformační pole 

v elementech a na celém prvku. 

2.2.3.1.  Základy statické mechanické analýzy 

Pro modelování termomechanického namáhání, které je ve většině případů příčinou 

vzniku poruch v pájených spojích, se používá transientní teplotní a statická mechanická 

analýza. Podstatou statické mechanické analýzy v programu ANSYS jsou základní veličiny 

obecné pružnosti, které jsou zastoupené v celkem 15 rovnicích o proměnných x, y, z. 

Především se jedná o:  

• tři posuvy - u, v, w, 

• šest přetvoření - εx, εy, εz, γxy, γyz, γzx, 

• šest napětí- σx, σy, σz, τxy, τyz, τzx. 

Tyto funkce jsou navzájem vázány systémem obecných rovnic pružnosti, které musí být 

splněny uvnitř řešené oblasti. Jsou to rovnice rovnováhy, rovnice fyzikální neboli 

konstitutivní a rovnice geometrické. Na hranici řešené oblasti pak musí být splněny 

předepsané okrajové podmínky. [26] V terminologii metody konečných prvků si pod pojmem 

„okrajové podmínky“ představujeme hodnoty posunutí, rotací (strukturální úlohy) nebo 

teploty (teplotní úlohy) předepsané do vybraných uzlů, ve kterých jsou tyto hodnoty známé. 

[25] 

Rovnice rovnováhy (viz rovnice 20, 21, 22). Tyto rovnice jsou podmínkami rovnováhy 

elementárního vnitřního prvku, na který kromě složek napětí působí ještě vnější objemová síla 

(např. gravitační). [26] 

 

   

  
 

    

  
 

    

  
           (20) 

    

  
 

   

  
 

    

  
           (21) 

    

  
 

    

  
 

   

  
           (22) 

 

Rovnice geometrické (viz rovnice 23, 24, 25). Jedná se o vztahy vytvářející vazbu mezi 

složkami posuvů a přetvoření. Uvedeme je ve tvaru použitelném v případě malých přetvoření 

(řádu 10
-2

 a menším). [26] 
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21 
 

Rovnice fyzikální (viz rovnice 26, 27, 28). Představují vztah mezi deformací  

a napjatostí. [26] 

 

   
 

 
                  

 

 
        (26) 

   
 

 
                  

 

 
        (27) 

   
 

 
                  

 

 
        (28) 

 

Vztahy obecné pružnosti, o kterých je zmíněno výše, představují systém patnácti rovnic, 

které spolu s okrajovými podmínkami umožňují vypočítat patnáct neznámých funkcí posuvů, 

přetvoření a napětí.  

Z matematické formulace můžeme rozdělit základní přístupy k řešení problému na dvě 

skupiny: 

• diferenciální (analytické), 

• a variační (numerické).  

První skupina formuluje problém v podobě soustavy diferenciálních rovnic, které se řeší 

analyticky a kdy se hledá výsledek ve tvaru spojitých funkcí metodami matematické analýzy  

s využitím integrálního a diferenciálního počtu. Druhý přístup hledá řešení problému jako 

stav, v němž energie analyzovaného tělesa dosahuje extrémní (resp. stacionární) hodnoty. 

Tento energetický přístup je aktuální především v souvislosti s numerickými metodami, jako 

je například MKP. Variační přístup převádí problém hledání spojitých funkcí na problém 

hledání konečného počtu neznámých parametrů, pomocí nichž se hledané funkce přibližně 

aproximují. 

Variační princip představuje základ několika tříd metod. Jedná se především o metodu 

Ritzovu, Lagrangeův variační princip a metodu konečných prvků (které mohou mít řadu 

modifikací). 

Ritzova metoda spočívá v aproximaci funkcionálu nějakou lineární kombinací vhodných 

funkcí patřících do určité třídy a splňujících předepsané okrajové podmínky. Koeficienty této 

lineární kombinace se určí extremalizací funkcionálu, což je proces vedoucí na řešení 

soustavy algebraických rovnic (které mohou být ovšem obecně nelineární). Řešení je na dané 

množině funkcí nejlepší možné a jeho přesnost závisí na výběru funkcí. Aproximace se  

v tomto případě provádí na celé zkoumané oblasti, která tudíž nemůže být příliš složitá 

(obdélníkového či kruhového tvaru apod.). Její použití je omezeno na homogenní a izotropní 

prostředí. Ritzova metoda v zásadě představuje předchůdkyni metody konečných prvků. [29], 

[30] 

Další z variačních metod je Lagrangeův variační princip, jehož formulace zní: Mezi 

všemi funkcemi posuvů, které zachovávají spojitost tělesa a splňují geometrické okrajové 

podmínky, se realizují ty, které udílejí celkové potenciální energii (Π) stacionární hodnotu. 

Lze dokázat, že uvedená stacionární hodnota existuje, je jednoznačná a představuje zároveň 

minimum funkcionálu Π (viz rovnice 29):  
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     ,        (29) 

 

kde Π – celková potenciální energie tělesa (Lagrangeův potenciál), W – energie napjatosti 

tělesa, P – potenciál vnějšího zatížení. [28] 

Základní myšlenkou metody konečných prvků je diskretizace spojitého tělesa. V MKP se 

funkce posuvů vyjadřují přibližně jako součet předem daných známých funkcí (bázové 

funkce), které jsou násobeny neznámými koeficienty. Algoritmus metody konečných prvků je 

následující: 

• formulace funkcionálu na základě známého variačního principu, 

• rozdělení tělesa na prvky – tvorba sítě, 

• volba bázových funkcí. Nahrazení hledaných spojitých funkcí lineární kombinací 

bázových funkcí a neznámých posuvů v uzlech, kterých je konečný počet, 

• sestavení prvkových matic (tuhosti a zatížení u úlohy pružnosti), 

• sestavení globálních matic (tuhosti a zatížení u úlohy pružnosti), 

• realizace okrajových podmínek. Obdržíme základní rovnici MKP, 

• řešení sestavené soustavy lineárních algebraických rovnic – (získáme posuvy  

u úlohy pružnosti), 

• dodatečné výpočty (u úlohy pružnosti výpočet přetvoření, napětí; „průměrování“ 

výsledků a další). [28] 

Základní rovnice statické lineární analýzy v metodě konečných prvků se vyjadřuje 

následovně (viz rovnice 30): 

 

           ,        (30) 

 

kde     je matice tuhostí,      je vektor deformačních parametrů a     je vektor vnějšího 

zatížení. Vnější zatížení je možné představit jako vektor následovně (viz rovnice 31): 

 

                     
 
.      (31) 

 

Vektor deformačních parametrů se vypočítavá jako rozdíl mezi vektorem úplné 

deformace (viz rovnice 32) a vektorem teplotní deformace (viz rovnice 33): 

 

                     
 
,      (32) 

 

           
    

    
      

 
,      (33) 
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kde   
   je sečný koeficient tepelné roztažnosti ve směru x, ΔT=T-Tref  změna teploty 

mezi aktuální a referenční teplotou. 

Na obrázku č. 3 jsou představeny vektory vnějšího zatížení (vektor napětí a deformace), 

pokud se jedná o tah, vektor je kladný, pokud se jedná o tlak, vektor je záporný. 

 

Obr. 3: Vektor vnějšího zatížení [39] 

 

Poslední z komponentů je matice tuhosti, kterou je možné představit v maticové formě 

(viz rovnice 34). 

 

             

                   

                   

                  

    
 
 
 
             

 
 
 
              

 
 
 

 

                   
 
 
 
                    

 
 
 
                    

 
 
 
       

       

       

       

 

 

2.2.3.2.  Základy teplotní analýzy 

Základ přenosu tepla je tvořen třemi základními způsoby: vedení (kondukce), proudění 

(konvekce) a záření (radiace).  

 Vedení (kondukce) tepla je jeden ze způsobů šíření tepla v tělesech, při kterém částice 

látky v oblasti s vyšší střední kinetickou energií předávají část své pohybové energie 

prostřednictvím vzájemných srážek částicím v oblasti s nižší střední kinetickou energií. 

Částice se přitom nepřemisťují, ale kmitají kolem svých rovnovážných poloh. Vedení tepla je 

nejčastější způsob šíření tepla v pevných tělesech, jejichž jednotlivé části mají různé teploty. 

Tento děj popisuje Fourierův zákon (viz rovnice 35).  

 

      
  

  
,        (35) 

[K] = (34) 
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kde q − měrný tepelný tok (množství tepla) procházející jednotkovou plochou za 

jednotku času, je přímo úměrný teplotnímu gradientu (spádu) 
  

  
 ve směru kolmém na 

uvažovanou plochu a má opačné znaménko než teplotní gradient. knn je tepelná vodivost 

materiálu ve směru n, kterou je možné představit následovně (viz rovnice 36): 

 

     

     
     

     

 ,      (36) 

 

kde             jsou složky teplotní vodivosti ve směrech x, y, z. 

Šíření tepla prouděním (konvekcí) je způsob šíření tepla, kdy dochází k proudění hmoty  

o různé teplotě. Konvekce je kombinovaný přenosový mechanismus (difúze a advekce 

s dominující advekcí). Může být nucená (při vnitřním a vnějším proudění) nebo přirozená. 

Šíření tepla prouděním není možné u pevných látek, uplatňuje se pouze u tekutin (kapalin  

a plynů), případně u plazmatu. Pohybem hmoty dochází ke vzájemnému pohybu jednotlivých 

částí, které mají odlišnou teplotu, a tedy i různou hustotu vnitřní energie, čímž dochází  

k přenosu tepla. Na obtékaném povrchu se vytvářejí hydrodynamická (rychlostní) a tepelná 

mezní vrstva. Lokální měrný tepelný tok definuje Newtonův ochlazovací zákon  

(viz rovnice 37): 

 

          ,        (37) 

 

kde h je součinitel přestupu tepla − mění se podél obtékaného povrchu, a tím se také mění 

přenášený tepelný tok, TS je teplota povrchu a TB je teplota okolí. 

Poslední ze způsobů přenosu tepla je záření, kde každé těleso, s teplotou vyšší než okolí, 

sáláním předává energii do svého okolí ve formě vyzařovaného tepla, a každé těleso  

s teplotou nižší než okolí, naopak takovouto energii pohlcuje. Sálání (radiace) je fyzikální 

proces, při kterém látka emituje do prostoru energii ve formě elektromagnetického záření. 

Tento děj popisuje Stefan – Boltzmannův zákon (viz rovnice 38):  

 

               
    

  ,      (38) 

 

kde σ je Stefan – Boltzmannova konstanta, ε je emisivita, Ai je plocha povrchu i, Fij je 

tvarový činitel od povrchu i k povrchu j, Ti je absolutní teplota povrchu i, Tj je absolutní 

teplota povrchu j. 

Teplotní analýzu v metodě konečných prvků je možné vyjádřit následovně  

(viz rovnice 39): 

 

          ,        (39) 
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kde     je matice tepelné vodivosti,     je vektor neznámých teplot a     je vektor 

vnějšího tepelného zatížení (tepelný tok, hustota tepelného toku, konvekce). 

První zákon termodynamiky říká, že celkové množství teplotní energie izolované 

soustavy zůstává zachováno (viz rovnice 40): 

 

   
  

  
                     ,     (40) 

 

kde ρ je hustota, c je měrné teplo, T je teplota, t je čas,     vektor tepelného toku,    je 

rychlost vytvářeni tepla pro jednotku objemu,     je vektorový operátor (viz rovnice 41), 

    je rychlostní vektor pro přenos masy tepla (viz rovnice 42). 

    

 
 
 

 
 

 

  
 

  

 

   
 
 

 
 

          (41) 

 

     

  
  
  

         (42) 

2.3 Mechanizmy poruch v pájených spojích vyvolaných opotřebením  

Každý prvek v přírodě přirozeně degraduje, a to v čase, a používáním slábne jeho 

schopnost plnit svou funkci, což eventuálně ústí až do samotné poruchy. Degradace pájky  

a poruchy pájky jsou založeny na řadě příčin. Jsou to například teplotní únava, vibrace, 

koroze, mechanický šok a další. Teplotní únava je způsobena nepřiměřeným teplotním 

působením na substrát a komponenty během teplotního cyklu. Cyklická deformace může být 

také vysvětlována vibrační zátěží nebo kombinací teplotní zátěže se zátěží vibrační. 

Typickým příkladem je letecký průmysl či automobilové aplikace.  

Výzkumy ukazují, že cca 80% poruch pájky a vývodů je připisováno teplotním cyklům  

a až zbytek vibracím. 

Komplexním problémem při prognóze životnosti pájek je vliv mnoha proměnných.  

K degradaci pájky přispívají: tečení pájky, únava materiálu, elastická a plastická deformace. 

Většina pájených spojů přestane fungovat vlivem akumulace tečení a únavy materiálu během 

opakovaného zatěžování (například střídaní teplot). 

2.3.1 Mechanizmus deformace tečením 

Tečení si můžeme představit jako pomalou plastickou deformaci materiálu, která je 

vyvolána dlouhodobým působením teploty a času. Příčinou tečení v materiálech je difúze 

atomů mřížky pod vlivem zvýšené teploty a napětí. Vyskytují se tři mechanismy deformace 

tečením: 
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• difúzní tečení, 

• skluz po hranicích zrn (grain boundary sliding – GBS), 

• šplhání dislokace (dislocation climb/dislocation glide – DC). 

Rychlost deformace tečením je závislá na zatížení a teplotě. U mechanizmu difúzního 

tečení atomy difundují podél hranic zrn, od zón s namáháním tlakem, k zónám s namáháním 

tahem. Mechanizmy tečení jsou velmi pomalé a jsou aktivovány úrovněmi s malým 

namáháním a vysokou teplotou. Rychlost deformace tečením také závisí na difúzní délce, 

kterou atomy musí překonat, to znamená na rozměru zrn. 

Skluz po hranicích zrn, tj. krystaly se pohybují navzájem. Kovy či slitiny ve ztuhlém 

stavu vytvářejí originální neměnnou krystalickou strukturu. Krystaly jako celek rotují kolem 

různých os. Během tohoto pohybu, se krystaly deformují, buď se rozšiřují podobně difúznímu 

tečení, nebo v důsledku lokální koncentrace napětí dojde ke skluzové dislokaci. Daný 

mechanismus je aktivován za podmínek nižšího napětí a nižší teploty. 

Šplhání dislokace, tj. aplikované napětí na krystal aktivuje dislokace k průchodu přes 

krystal, takže dislokace se navzájem pohybují úrovněmi krystalu. Tato deformace nastává při 

vysoké úrovni napětí a je velmi rychlá. 

Na obrázku č. 4 je znázorněna křivka tečení při konstantním namáhání a teplotě. Tečení 

prochází třemi stádii:  

• primární neboli přechodové, 

• sekundární neboli ustálené, 

• termální neboli nestabilní. 

 

 

Obr. 4: Křivka tečení: deformace vs. konstantní napětí (nebo namáhání) a teplota [21]  

 

V prvním stadiu na materiál působí jak elastická (vratná) tak i plastická (nevratná) 

deformace a následuje kumulace plastické deformace v důsledku tečení. Kumulace plastické 

deformace způsobuje zvýšení počtu dalších narušených řetězů a s pokračujícím narůstáním 

napětí dochází k překročení mezi trvalé deformace materiálu. Tento fenomén je nazýván 
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zpevněním deformace (hardening). Na začátku prvního stádia je rychlost deformace  

ε´ poměrně vysoká. Ke konci pak klesá a často se stává konstantní. 

V druhém stádiu pokračuje narůst deformace v materiálu. V průběhu sekundárního stádia 

je rychlost deformace konstantní a na konci stádia začíná růst a dochází k nestabilnímu 

chování. Při teplotách nad polovinou teploty tavení (v K) se sekundární tečení stává 

významnou částí deformace.  

Ve třetím stádiu rychlost deformace rychle vzrůstá, až do chvíle kdy dojde k prasknutí.  

U olovnatých pájek při terciárním tečení dochází k vytváření dutin a jejich růstu podél hranic 

zrn a k mikroprasklinám. 

2.3.2 Mechanizmus vzniku únavy materiálu 

Tečení je spojeno s urychlením únavového procesu. Únava materiálu je proces změn 

strukturálního stavu materiálu a jeho vlastností vyvolaný cyklickým zatěžováním. [22] 

Únavou materiálu vznikají zpravidla na povrchu únavové trhliny, které postupně rostou až do 

konečného únavového lomu. Proces vzniku únavového poškozování je podmíněn a řízen 

cyklickou plastickou deformací. [23] 

Pájený spoj je vystaven teplotním cyklům definované amplitudy a frekvence. Počet cyklů 

do poruchy závisí na velikosti zatěžování, rozlišuje se: 

• Vysokocyklová únava (high cycle fatigue) – zkoumá chování spoje při malých 

amplitudách a velkých frekvencích zatěžování, zabývá se tvorbou a charakterem 

mikrostruktur, amplituda napětí je dostatečně nízká, a tedy plastická deformace není 

dominující pro chování materiálu. Vysokocyklová únava začíná od počtu cyklů 10
2
-10

4
. 

• Nízkocyklová únava (low cycle fatigue) – zkoumá chování spoje při nízkých 

frekvencích a vysokých amplitudách, často až do zničení spoje, souvisí s lokální plastickou 

deformací. 

Únavový proces stejně jako tečení se dá rozdělit na tři stádia, které plynule přecházejí 

jedno do druhého (viz obr. 5).  

 

Obr. 5: Stádia únavového procesu [22] 
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Posuv  

hranic zrn 

Dutina 

První stádium je stádium změn mechanických vlastností. V důsledku kumulace plastické 

deformace se mění rozložení a hustota dislokací v materiálu. Materiál mění své mechanické 

vlastnosti, cyklicky se změkčuje nebo zpevňuje. 

Druhé stádium je stádium vzniku únavových trhlin nebo nukleace mikrotrhlin.  

U homogenních materiálů k nukleaci trhlin dochází na volném povrchu, nebo k nukleaci 

může dojít i v určité hloubce pod povrchem materiálu v případě nehomogenní struktury 

materiálu. Existují tři druhy nukleačních míst [23]: 

• únavová skluzová pásma, 

• hranice zrn (viz obr. 6), 

• rozhraní mezi intrusemi a matricí (viz obr. 7). 

 

 

Obr. 6: Dutina na hranici zrn [24] 

 

 

Obr. 7: Povrchové nerovnosti [24] 

Skluzové 

pásy 

Místo 

propadnutí 

Původní 

plocha 
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V důsledku pokračující kumulace plastické deformace dochází na povrchu vzorku ke 

koncentraci napětí, deformaci v okolí koncentrátorů napětí a ke vzniku prvních mikrotrhlin  

v těchto místech. 

Vznik mikroprasklin na hranici zrn je způsoben samotným klouzáním zrn a difúzí po 

hranicích zrn. Při zmenšení části skluzných rovin a přetlačení hranic zrn se hranice zrn budou 

pořád rozpojovat a bude probíhat tvorba mikrodutin. Postupem času bude docházet ke 

spojování mikroprasklin do makroprasklin, které způsobují poruchy v pájených spojích. 

Velikost zrn je primárně důležitá v procesu vzniku prasklin. Menší rozměr zrn, která mají 

větší plochu hranic zrn na jednotku objemu kovu, podporuje klouzání po hranicích zrn a vznik 

dutin způsobených tečením. 

Když časově nezávislá elasticko-plastická deformace převládá, skluz dislokace řídí 

deformace. Lokalizovaný skluz produkuje na povrchu spoje povrchové nerovnosti, jimž se 

říká extruse (vysunutí) a intruse (propadnutí). Propadnutí (intruse), která mají tvar písmene V, 

jsou místem vzniku prasklin. Štěpení se může šířit transkrystalicky nebo napříč hranic zrn. 

Poslední stádium je stádium šíření (růstu) únavových trhlin. V předchozím stádiu vzniklé 

mikrotrhliny neustále rostou, přičemž z důvodu nerovnoměrného rozložení napětí  

a deformace se z některé z nich stane trhlina řídící. Tato trhlina pak proroste značnou část 

vzorku, zatímco u ostatních trhlin je růst potlačen. Při překročení kritického napětí ve zbylé 

části vzorku dojde k závěrečnému dolomení. Třetí stádium je tedy ukončeno únavovým 

lomem. 
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3 Cíle disertační práce 
Problematika spolehlivosti bezolovnatých pájek je stále aktuální, přičemž nejčastěji 

používanými a zkoumanými jsou bezolovnaté slitiny následujícího složení: SnAg3Cu0,5, 

SnAg3,8Cu0,7, Sn3,5Ag, Sn100. Především pájka SAC 305 se svými vlastnostmi, takovými 

jako teplota tavení, smáčivost povrchu za použití inertní atmosféry, mechanická pevnost  

a dalších, blíží k olovnaté pájce SnPb. I přestože se slitina SAC 305 řadí mezi nejvíce 

používané bezolovnaté pájky, její vlastnosti nejsou z hlediska spolehlivosti stále náležitě 

definovány a prozkoumány.  

Pro určování a definování životnosti pájených spojů vytvořených bezolovnatou pájkou, se 

používá celá řada metod. Vedoucí pozici zaujaly metody experimentální. Výsledky 

experimentálních metod odpovídají realitě, ale samotné testování vyžaduje velkou časovou 

náročnost. Druhou pozici zaujaly výpočetně-analytické metody. Kombinované metody jsou  

z části závislé na experimentálních metodách a vyžadují velké množství vstupních parametrů. 

Na základě provedeného rozboru jsem rozhodla, že výzkum životnosti pájených spojů 

bude zaměřen na bezolovnatou pájku SAC 305, která byla v době realizace experimentů  

u firem v ČR nejvíce používaná, a že se budu orientovat na výše zmíněné kombinované 

metody výpočtu životnosti pájených spojů. Pro tuto pájku na základě experimentálních 

výsledků stanovím pomocí lineární regresní analýzy empirické koeficienty pro definovaný 

únavový model. Toto je hlavní cíl disertační práce.  

Důležitými kroky pro dosažení stanoveného cíle jsou: 

• provedení experimentů za účelem získaní potřebných vstupních parametrů, 

• stanovení únavových modelů pro výpočet životnosti pájeného spoje, 

• provedení simulací v programu ANSYS, 

• výpočet dosud neznámých empirických koeficientů pro zvolený únavový model, 

• ověření správnosti výpočtů zpětnou simulací, 

• vyhodnocení získaných údajů a tvorba závěrů. 

Experimentální část bude zaměřena na testování a měření počtu cyklů do poruchy. 

Životnost pájených spojů budu zjišťovat pomocí zrychlených zkoušek spolehlivosti. Tyto 

zkoušky představují simulaci prostředí, kde dochází ke střídání teplot. Tímto způsobem jsou  

v pájeném spoji vyvolány urychlené mechanizmy stárnutí, namáhání a tečení bezolovnaté 

pájky, které vedou ke vzniku poruch v pájených spojích. Podkladem pro realizaci praktické 

části výzkumu bude norma IPC-SM 785, která podrobně popisuje provedení zrychlených 

zkoušek spolehlivosti. Výsledky získané z experimentální části budou použity pro výpočet 

empirických koeficientů. 

Výpočetně-analytická část je hlavní částí celé práce vzhledem k nadefinovanému cíli. Ze 

tří vybraných únavových modelů budu dva implementovat do prostředí simulačního programu 

ANSYS (třetí model je polo-empirický a používá analytický výpočet). Potřebné materiálové 

konstanty pro zvolené únavové modely, které popisují chování materiálu za definovaných 

podmínek, převezmu z odborné literatury. Studium odborné literatury ovšem ukázalo, že další 

k výpočtu potřebné konstanty pro zkoumanou pájku nejsou známy, proto se rovněž zaměřím 
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na jejich zjištění v rámci této disertační práce, pomocí lineární regresní analýzy stanovím 

empirické koeficienty pro předem definovaný únavový model a následně získaný počet cyklů 

do poruchy ověřím s experimentálními hodnotami. Poslední (třetí) únavový model je polo-

empirický a výpočet životnosti provedu analyticky. Neoddělitelnou součástí práce bude 

vyhodnocení a porovnání získaných výsledků (jak experimentálních, tak i výpočetně-

analytických) a tvorba závěrů. 

Konečným výstupem a vědeckým přínosem práce bude stanovení empirických 

koeficientů pro vybraný únavový model, ověření různých metod zjišťování životnosti 

pájeného spoje pro bezolovnatou pájku SAC 305 s ohledem na různé povrchové úpravy  

a doporučení k metodice určovaní spolehlivosti pájených spojů. 
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4 Předmluva o řešené problematice  
Na základě rozboru součastného stavu řešené problematiky je možné konstatovat, že 

existuje celá řada metod zjišťování spolehlivosti pájených spojů vytvořených na bázi 

bezolovnatých slitin. Z rozmanitých testovacích metod je možné zdůraznit následující: 

experimentální a výpočetně-analytické. V dané disertační práci se autorka bude zabývat výše 

uvedenými skupinami testovacích metod na předem definované testovací sestavě. Testovací 

sestava sama o sobě představuje soubor bezvývodových součástek pro povrchovou montáž  

a desek plošných spojů s různými parametry. Zkoumaným prvkem daného výzkumu bude 

bezolovnatá pájecí ternární slitina SAC 305.  

Z experimentálních metod bylo zvoleno teplotní cyklování, které jak se ukázalo, je velmi 

využíváno pro stanovování životnosti pájených spojů. Zmíněná metoda patří ke skupině 

zrychlených testovacích metod. Teplotní zatěžovací profil byl nadefinován podle standardu 

IPC-SM 785 a je doporučen pro spotřební elektroniku. Experimentální metoda těsně souvisí 

se statistickými metodami. Pro případ únavy, stárnutí a určování životnosti se používá 

Weibullovo jedno-parametrické, dvou-parametrické anebo tří-parametrické rozdělení. Pomocí 

daného statistického rozdělení je možno určit Weibullův charakteristický život pro testovací 

pájecí slitinu. 

 Získaný experimentální výsledek je nutno ověřit. Pro tento účel byl použit Engelmaierův 

únavový model, jehož základem je smyková deformace. Tento model není zcela teoretický, 

protože pro výpočet potřebuje empirické parametry, takové jako výška pájeného spoje, 

vzdálenost od neutrálního bodu (viz příloha), a také materiálové konstanty pro zkoumanou 

slitinu. Model byl použit pro výpočet životnosti z důvodu doporučení standardem IPC-9701A 

a v odborné literatuře je pro něj také již možno získat potřebné materiálové konstanty. 

Existuje rovněž možnost využití jiných únavových modelů, založených na různých 

mechanizmech vzniku poruch, ale vždy zůstávají otázkou vstupní data, tudíž materiálové 

konstanty pro konkrétní pájecí slitiny, empirické konstanty a nadefinování a změření 

samotného mechanizmu, který způsobuje poruchu. Při studiu odborné literatury se ukázalo, že 

se nejčastěji vyskytují materiálové konstanty pro takové bezolovnaté slitiny jako SAC 378 

nebo SA 35, a to pro většinu výpočetně-analytických metod. 

Základní mechanizmus poruch je možné zjistit dvěma způsoby: experimentálně změřit 

anebo za použití simulačních programů. V součastné době je na trhu představen velký výběr 

software pro tento účel (ANSYS, ABAQUS, COMSOL a další). Většina simulačních 

programů využívá pro výpočty metodu konečných prvků. V představené práci byl pro výpočet 

použit program ANSYS umožňující široké spektrum statických a transientních analýz. Na 

začátku byla vytvořena geometrie testovací sestavy a následně byly pomocí simulací získány 

hodnoty mechanizmů poruch pro dva únavové modely. První model je založen na 

akumulování hustoty deformační energie v pájeném spoji (plastická práce v jednotce objemu 

za teplotní cyklus) a druhý na akumulování deformace tečením. Chování materiálu 

(zkoumané pájecí slitiny) se definuje pomocí materiálových modelů, které samy o sobě 

představují určitou zákonitost v chování materiálu za definovaných okrajových podmínek. 

V případě výpočetně-analytických metod je potřeba na vstupu přesně nadefinovat materiálové 

konstanty (Youngův modul pružnosti, Poissonovou konstantu, měrné teplo, koeficient tepelné 
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roztažnosti a další), a také materiálové konstanty popisující chování zkoumaného materiálu.  

I zde se ukázalo, že nejčastěji jsou uváděny v odborné literatuře koeficienty pro takové pájky 

jako SAC 396, SAC 378, SA 35 a další. Proto bylo dalším výzkumem dané práce stanovení 

empirických koeficientů pro únavový model založený na akumulování deformace tečením 

pomocí lineární regresní analýzy pro pájku SAC 305, a také následně ověření nadefinovaných 

koeficientů pomocí programu ANSYS.  

Všechny experimentální výsledky a výpočetně-analytické poznatky byly proanalyzovány 

a ukázalo, že každá z metod přináší určité poznatky do problematiky souvisící se spolehlivostí 

pájených spojů. Podrobnější rozbor problematiky spolehlivosti se zaměřením na praktickou 

část je uveden v následující kapitole. 
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5 Praktický experiment 
Daná kapitola práce pojednává o experimentálních a výpočetně-analytických výsledcích, 

jejich analýze a metodách, kterými byly dosaženy.  

5.1 Experimentální část  

Pro experimentální zjištění životnosti pájených spojů bylo v dané studii použito teplotní 

cyklování, které patří mezi zrychlené zkoušky spolehlivosti. Zrychlený test spolehlivosti se 

prováděl při konstantním namáhání teplotou, kde bylo možné sledovat časově závislé šíření 

poruch na zkoumaném vzorku. 

Daná zrychlená zkouška byla sestavena podle standardu IPC-SM 785, který udává 

potřebné nezbytné parametry pro provedení teplotního cyklování. V tabulce č. 3 jsou uvedeny 

podmínky provedení zrychleného testovaní podle skupin průmyslových odvětví. 

Tab. 3: Podmínky pro zrychlené testovaní [3] 

Průmyslové odvětví Tmin [°C] Tmax [°C] ∆T [°C] tD [min] 

Spotřební elektronika +25 +100 75 15 

Počítačová technika  +25 +100 75 15 

Telekomunikace 0 +100 100 15 

Komerční letectví 0 +100 100 15 

Automobilový průmysl a 

interiér pro cestující 
0 +100 100 a cold

1
 15 

Pozemní vojsko a lodě  0 +100 100 a cold
1
 15 

Kosmický průmysl 0 +100 100 a cold
1
 15 

Vojenská letecká 

elektrotechnika 
0 +100 100 a cold

1
 15 

Automobilové motory 0 +100 100 a cold
1
 15 a large ∆T

2
 

 

Před teplotním zatěžováním je podle doporučení standardu IPC-SM 785 testovací desky 

potřeba podrobit stárnutí za konstantní teploty po dobu 300 hodin na teplotě 100°C.  

V průběhu stárnutí se mění struktura a vlastnosti pájky. Poté mohou být zkoumané vzorky 

(pájené spoje) vystaveny teplotním cyklům definované amplitudy a frekvence.  

Na obrázku č. 8 je znázorněn změřený teplotní profil v průběhu testování. Teplotní cyklus 

trval cca 55 min včetně prodlevy, která činila 15 min od celkového času teplotního cyklu na 

                                                 
1
 Jedná se o poruchové/poškozovací mechanismy, které vyvolávají změny v pájce při nízkých teplotách; pro 

montážní celky pracující při výrazně nízkých teplotách při testovaní se přidávají takzvané „COLD“ cykly 

s teplotním rozsahem od -40°C do 0°C a s prodlevou dostatečně dlouhou k ustálení teploty. Je doporučeno, aby 

počet „COLD“ cyklů odpovídal skutečným provozním podmínkám. 
2
 Poruchové/poškozovací mechanismy pro pájky kde dochází k velkým změnám teploty v celém rozsahu 

napěťově-deformační oblasti přechodu od -20°C do +20°C jsou různé; pro montážní celky pracující v takovém 

provozu jsou potřebné odpovídající další testovací cykly „LARGE ∆T“. Je doporučeno, aby počet „LARGE ∆T“ 

cyklů odpovídal skutečným provozním podmínkám. 
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maximální teplotě. Rozsah teplot byl zvolen podle standardu IPC-SM 785, a to od 0°C do 

100°C. 

 

 

Obr. 8: Teplotní profil testování  

 

Při maximální teplotě zahrnuje deformace nejen procesy způsobující elastickou (vratnou) 

deformaci, ale také plastickou deformaci (kdy dochází k trvalému poměrnému prodloužení)  

a deformaci tečením. V průběhu prodlevy je elastické pnutí oslabeno tečením pájky, proto je 

potřeba vhodně zvolit délku prodlevy v testovacím cyklu, což je velice důležité před 

započetím dalšího teplotního přechodu. Opakované cyklické namáhání může vést  

k mikroskopickému poškození materiálu. V případě, že je toto namáhání menší než mez 

pevnosti materiálu pájky, pak se poškození kumulují a s pokračujícím cyklováním dochází  

k rozvoji trhliny. Pokud namáhání překročí mez pevnosti, tak v krystalické mřížce pájky 

vznikají poruchy trvalého charakteru. Tyto děje jsou nevratné. 

Po určení testovacích podmínek byla navržena testovací deska plošných spojů (viz obr. 9) 

pro předem určenou součástku. Pro testování byly použity čipové odpory o velikosti pouzdra 

6,325 mm x 3,036 mm.  Jedná se o jednu z největších sériově používaných keramických 

součástek, na kterých se tedy porucha projeví nejdříve (a s největší pravděpodobností). 

Vzhledem k tomu, že je testování prováděno „na nejhorším případě“, můžeme zjištěnou 

spolehlivost vztahovat i na součástky odolnější – tedy s menším rozměrem pouzdra.  
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Obr. 9: Testovací deska plošných spojů 

 

Poté, co byly na testovací desky osazeny a zapájeny keramické součástky, došlo  

k náhodnému výběru několika pájených spojů z každé desky a byla provedena analýza 

pomocí rentgenového záření (viz obr. 10a). 

 

  

a) b) 

Obr. 10: Rentgenová analýza pájeného spoje, a – před testováním, b – po testování (12181 cyklů) 

 

Po ukončení experimentu byla opět provedena analýza pomocí rentgenového záření  

(viz obr. 10b), která umožňuje sledovat změny v pájeném spoji vzniklé v průběhu testování. 

Během cyklování se měří případné přerušení pájeného spoje. Podle standardu  

IPC-SM 785 je porucha v pájeném spoji definována jako první přerušení elektrického spojení, 

které je potvrzeno dalšími 9 přerušeními během následujících 10% životního cyklu.  

V případě, že budou naplněna následující kritéria, můžeme konstatovat, že došlo k poruše  

v pájeném spoji. Kritéria pro detekci poruchy v pájených spojích: 

• nejméně jedno spojité přerušení o délce jedné mikrosekundy nebo i kratší 

zaznamenané v každé testovací smyčce (během intervalu výskytu do maximálně  

2 sekund), 
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• nejméně 10 takových přerušení zaznamenaných v jedné testovací smyčce potvrdí 

první indikaci poruchy (porucha opravdu nastala), 

• monitorovací proud nesmí být větší než 2 mA a napětí nesmí být vyšší, než 10 V. 

Elektrické přerušení se projeví nárůstem odporu na pájeném spoji (o hodnotě 1 kohm 

či vyšším) v průběhu dané testovací smyčky. Problémem může být indikace poruchy 

vlivem elektrických rušení v době měření. 

Princip indikace poruchy je uveden na obrázku č. 11. Pokud dojde k přerušení spoje, 

rozsvítí se indikační LED dioda, která je napájena z proudového zdroje.  

 

Obr. 11: Princip indikace poruchy [53] 

 

Software klopného obvodu je sestaven tak, aby klopný obvod indikoval přerušení delší 

než 100 ms. Indikace kratších napěťových impulsů byla problematická, klopný obvod by byl 

spouštěn také náhodnými impulsy z okolí. 

Dále jsou uvedeny technické parametry, za kterých byl experiment uskutečněn: 

• zapájené součástky – čipové rezistory YAGEO 2512/0R v keramickém pouzdru 

(velikost pouzdra 6,325 mm x 3,036 mm), vývody Ag/Ni/Sn, 

• použitá metoda pájení – pájení přetavením v parách, 

• pájecí pasta pro metodu pájení přetavením v parách – SAC 305 (Sn96,5Ag3Cu0,5), 

Kester EM 907, 

• materiál desky plošného spoje – FR4, tloušťka mědi – 35 μm, 

• povrchová úprava desek plošného spoje – HAL, galvanické Au, imersní Sn, 

oboustranná DPS, 

• teplotní cyklus 0 °C až 100 °C, prodleva na maximální teplotě 15 min, délka cyklu 

cca 55 minut, 

• kovová šablona pro tisk – tloušťka šablony 150 μm. 
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5.1.1 Vyhodnocování experimentu pomocí Weibullova rozdělení   

V průběhu experimentu byly zaznamenávány počty cyklů do poruchy. Získaná 

experimentální data byla vyhodnocena pomocí Weibullova rozdělení v grafické podobě ve 

statistickém programu STATISTICA. 

Zejména v případech, kdy bezporuchovost závisí na stáří, počtu odpracovaných hodin 

nebo vykonaných provozních cyklech, je vhodné použít právě toto rozdělení. Ve spolehlivosti 

je Weibullovo rozdělení užíváno pro stanovování ukazatelů bezporuchovosti. Tyto ukazatele 

znamenají důležitou informaci potřebnou například k předpovědi, hodnocení a srovnání 

životnosti výrobků, vyhodnocení konstrukčních i technologických změn, srovnání 

alternativních konstrukcí či technologií, porovnávání životnosti výrobků různých technologií 

či různých výrobců nebo při plánování oprav. [8] 

Weibullovo rozdělení je tří-parametrické rozdělení. Distribuční funkci je možné popsat 

vztahem č. 43: [8]  

 

             
   

 
 
 

 ,      (43) 

 

kde  

α − parametr měřítka udává dobu (tj. např. počet hodin/cyklů), při kterých došlo k poruše 

u 63,2 procenta výrobků (jinými slovy tuto dobu přežije 36,8 procenta výrobků). Parametr 

měřítka bývá proto někdy nazýván Weibullovým charakteristickým životem. 

β − parametr tvaru, typicky nabývá hodnoty mezi 0,5 a 8, ovlivňuje tvar (průběh) funkce 

hustoty pravděpodobnosti. 

c − parametr polohy udává minimální hodnotu náhodné veličiny t (tj. minimální dobu, po 

jejíž uplynutí může nastat porucha), v praxi se nejčastěji používá c = 0.  

Weibullovo tří-parametrické rozdělení se v mnoha případech zobecňuje na rozdělení 

dvou-parametrické či jedno-parametrické. Dvou-parametrické rozdělení je zobecněním 

rozdělení tří-parametrického, (tj. případ, kdy parametr polohy c je roven nule). Jedno-

parametrické Weibullovo rozdělení je zobecněním rozdělení tří-parametrického pro případ, 

kdy parametr polohy c je roven nule a parametr tvaru b je konstantou. [9] 

Výhodou Weibullova rozdělení je fakt, že dokáže aproximovat jiná rozdělení (například 

exponenciální, normální či lognormální) a že je způsobilé na základě malého vzorku dat  

k určení tvaru rozdělení vhodného pro modelování doby do poruchy. 

Před začátkem vyhodnocování je nejprve zapotřebí určit vhodnost použití Weibullova 

rozdělení. K tomuto účelu byly v programu pro získaná data sestrojeny grafy Q-Q (graf 

kvantilů). Pomocí tohoto typu grafů je možné zjistit, jaké rozdělení je vhodné použít pro 

vyhodnocování dat získaných z experimentu. Graf Q-Q ukazuje na vazbu mezi sledovanými 

hodnotami proměnných a teoretickými kvantily.  

K testování hypotézy o tvaru rozdělení zkoumané náhodné veličiny byl použit 

Kolmogorovův-Smirnovův test dobré shody. Kolmogorovův-Smirnovův test je metoda 

matematické statistiky, která umožňuje testovat, zda dvě jednorozměrné náhodné proměnné 
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pocházejí ze stejného rozdělení pravděpodobnosti, případně zda jedna jednorozměrná 

náhodná proměnná má předpokládané (teoretické) rozdělení. [12] Kolmogorov-Smirnovův 

test dobré shody je možné použít i v případě malých náhodných výběrů, což by u χ2
-testu 

dobré shody nešlo, protože by třídy byly velmi málo četné, nebo by jich bylo extrémně málo. 

[13] Na obrázcích č. 12, 13, 14 jsou znázorněny Q-Q grafy pro získané hodnoty. Pokud 

sledované hodnoty leží na jedné přímce (nebo se alespoň této poloze přibližují), pak je 

zvolené rozdělení možné použít pro vyhodnocování naměřených dat. 

 

 

Obr. 12: Q-Q graf pro Weibullovo rozdělení – povrchová úprava ImSn 
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Obr. 13: Q-Q graf pro Weibullovo rozdělení – povrchová úprava Au 

 

 

 

Obr. 14: Q-Q graf pro Weibullovo rozdělení – povrchová úprava HAL 
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Z výše uvedených grafů, které znázorňují výsledky testování hypotézy je patrné, že 

všechna experimentální data mohou být vyhodnocena pomocí Weibullova rozdělení.  

Na obrázku č. 15 je znázorněn výsledek vyhodnocování pomocí Weibullova rozdělení. 

 

Obr. 15: Weibullův pravděpodobnostní graf 

 

Dále byly z pravděpodobnostních grafů odečteny parametry Weibullova rozdělení a pro 

přehlednost jsou vyneseny do tabulky č. 4. 

Tab. 4: Parametry Weibullova rozdělení odečtené z grafů 

Parametry 
Povrchová úprava 

ImSn Galvanické Au HAL 

α - parametr měřítka 11787 14220 12177 

β - parametr tvaru 4,3386 4,0745 4,5299 

 

Po ukončení experimentu se vyhodnocovala životnost pájeného spoje z hlediska použité 

povrchové úpravy desek plošných spojů. Z výše uvedených grafů je patrné, že větší životnost 

prokázaly pájené spoje realizované na povrchové úpravě galvanické Au.  

Po ukončení testování a vyhodnocení získaných údajů, byly pro názornost provedeny 

výbrusy defektních pájených spojů (viz obr. 16 a příloha). Z obrázku je patrné, že prasklina 

vznikla napříč pájeným spojem a má svůj začátek v dutině, která vznikla v procesu pájení. 
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Obr. 16: Prasklina v pájeném spoji 

 

5.2 Teoretický výpočet podle únavového modelu 

Pro analytický výpočet byl použit Engelmaierův únavový model. Tento model byl 

sestaven na počátku roku 1980. Analytický model je založen na všeobecném únavovém 

modelu pro kovy. Použitá formulace je založena na předpokladu smykové deformace 

vyplývající z lehko měřitelných parametrů, takových jako výška pájeného spoje a vzdálenost 

od neutrálního bodu. Tento model je polo-empirický a proto potřebuje faktor, který počítá  

s nedokonalostí. V Engelmaierově modelu se používá faktor F, který bere v úvahu efekty 

spojené s takovými nedokonalostmi jako je deformace součástek nebo DPS, s nedokonalou 

geometrií pájeného spoje, s intermetalickými sloučeninami a nepřesnosti v hodnotách 

parametrů.  

Engelmaierův model (viz rovnice 44) [33] se skládá ze dvou částí. Prví část je fyzikální, 

kde se udává počet cyklů do 50% od celkového počtu součástek, které budou v poruše. Druhá 

část je statistická, která prezentuje celkové kolísaní v rámci reprezentativního výběru podle 

dvou-parametrického Weibullova rozdělení. 

        
 

 
 
   

 

  
 
 

 
            

     
 

 

 
,     (44) 

 

kde   
  – je koeficient únavové tažnosti,    – je cyklické únavové poškození, m – je 

exponent tvárnosti, β – je parametr tvaru Weibullova rozdělení. 

Cyklické únavové poškození je možné vypočítat podle vztahu č. 45: [10] 

 

    
             

 
 ,        (45) 
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kde F – je technický faktor, DNP – je vzdálenost od nulového bodu/desky, ∆CTE – je 

rozdíl součinitelů teplotní roztažnosti plošného spoje a součástky, ∆T – je rozdíl teploty  

(T-T0) [K], h – je výška pájeného spoje [m]. 

 Exponent tvárnosti se počítá pomocí vztahu č. 46: [10] 

 
 

 
                  

  

  
    ,     (46) 

 

kde      – je průměrná cyklická teplota pájeného spoje,    – je polovina doby trvání 

prodlevy za 1 cyklus [min],    – je specifický koeficient,    – je vztah mezi procesem tečení 

a výsledným počtem cyklů do poruchy,    – je faktor teplotní závislosti na rychlosti tečení, 

   – je faktor časové závislosti na dokončení procesu tečení. 

Vypočítat průměrnou cyklickou teplotu pájeného spoje je možné podle  

vztahu č. 47: [10] 

 

     
 

 
                 ,      (47) 

 

kde       – je maximální cyklická teplota součástky a DPS,         – je minimální 

cyklická teplota součástky a DPS. 

V daném výpočtu se používá zjednodušená forma Engelmaierova modelu, která se skládá 

jen z jeho fyzikální části. V tabulce č. 5 jsou uvedeny specifické koeficienty pro výpočet 

počtu cyklů do poruchy pomocí výše uvedeného únavového modelu pro olovnatou  

a bezolovnatou pájku. 

Tab. 5: Specifické koeficienty pro Engelmaierův únavový model [10] 

Pájka   
              

SnPb 0,325 0,442                   360 

SAC 405/305 0,425 0,480                     500 

 

Pro výpočet podle Engelmaierova únavového modelu byla výška spoje zjištěna 

experimentálně, podle doporučení. [11] Výška spoje se měří na úrovni průsečíku osy úhlu, 

která vychází z rohu vytvořeného pájkou a součástkou (viz obr. 17), s meniskusem pájky. 

V procesu pájení má každý vytvořený pájený spoj individuální tvar meniskusu. Proto zde byla 

výška pájeného spoje změřena jako statistický průměr. Naměřená hodnota výšky spoje se 

rovná 273 µm. 
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Obr. 17: Výška spoje pro teoretický vypočet 

 

Pro jednoduchost byly klíčové hodnoty vyneseny do tabulky. Tabulky č. 6 a 7 udávají 

provozní podmínky a základní fyzikální vlastnosti jednotlivých částí vstupujících do 

experimentu. Výsledky výpočtu jsou znázorněny v tabulce č. 8. 

Tab. 6: Základní fyzikální vlastnosti součástek a DPS 

Druh prvku F DNP [mm] CTE [ppm/°C
-1

] h [mm] 

2512 RC 1,2 3,1 7 0,273 

PCB (FR4) - - 14 - 

 

Tab. 7: Podmínky experimentu 

Typ pouzdra Tmin [°C] Tmax [°C] Tsj [°C] ∆T [°C] tD [min] 

2512 RC 0 100 50 100 7,5 

 

Tab. 8: Výsledky výpočtu 

Typ pouzdra m ∆D Nf (50%) [cyklů] 

2512 RC 2,244 0,009 11695 

 

Nevýhodou výpočtů podle Engelmaierova vztahu je, že nebere v úvahu jednotlivé 

technologické parametry (například povrchová úprava DPS, velikost pájecích plošek, tloušťku 

mědi základního materiálu DPS a další).  

5.3 Výpočet životnosti za použití programu ANSYS 

V současné době, díky dostupnosti a vyspělosti CAD a FEM programů, lze nahradit 

fyzický výrobek kvalitním virtuálním prototypem, provést jeho statické, dynamické, 

frekvenční i tepelné analýzy, simulovat jeho chování a optimalizovat funkci v reálných 

zátěžových podmínkách bez nutnosti výroby množství fyzických prototypů. To v konečném 



45 
 

důsledku vede ke zrychlení vývojových fází, snížení nákladů na vývoj nového výrobku  

a k zajištění jeho lepší funkce a kvality. [14] 

Tyto výpočetní software používají pro výpočet metodu konečných prvků (MKP), která je 

v současné době jedinou přesnou metodou umožňující již ve fázi návrhu výrobku zjistit stav  

a vlastnosti analyzované součásti, skupiny nebo celku v podmínkách zatížení, pro které byly 

projektovány. Na základě zjištěných výsledků, například stavu deformace a napjatosti 

(rozložení tepla, stability konstrukce atd.) je možné stanovit, nakolik jsou využity mechanické 

vlastnosti materiálu. Pokud se výpočtem zjistí, že je součást předimenzovaná, nebo naopak 

nevyhovuje požadavkům, může být výpočet rozšířen o optimalizační analýzu. Na základě 

výsledků z FEM výpočtů je možné následně provádět hodnocení životnosti, případně 

pravděpodobnostní analýzu. Výužívání výpočetních metod vyžaduje kvalitní vstupní údaje, 

které se získávají experimentálním způsobem. Pomocí takto získaných údajů je v simulačním 

programu možné co nejpřesněji popsat skutečné podmínky, za kterých probíhá provoz 

zařízení a nadefinovat okrajové podmínky pro realizaci simulace. 

5.3.1 Stanovení životnosti podle únavového modelu založeného na energii 

V simulačním programu ANSYS je pro realizace teplotních a mechanických analýz 

potřeba nejprve nadefinovat chování zkoumaného materiálu. Pro tento účel byl použit 

Anandův model, který popisuje viskózně-plastické chování materiálu a skládá se ze základní 

rovnice (viz rovnice 48): [18] 

 

   

  
        

   

 
  

 

 
    

  

  
         (48) 

 

a kořenových rovnic (viz. rovnice 49, 50, 51): [18] 

 

  

  
         

  

   
 
   

  
,         (49) 

 

    
 

  
,         (50) 

 

      
      

 
    

 

  
  

 

.       (51) 

 

Výše zmíněné rovnice využívají devět materiálových konstant, které se zjišťují 

experimentálně. V dané práci byly materiálové konstanty pro bezolovnatou pájku SAC 305 

převzaty z [19] a jsou uvedeny v tabulce č. 9. 
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Tab. 9: Materiálové konstanty pro Anandův model [19]  

Význam konstanty 
Označení 

konstanty  
Hodnota Jednotky 

Počáteční hodnota deformačního 

odporu  
s0 1,1 MPa 

Aktivační energie/ univerzální plynová 

konstanta 
Q/R 10413 1/K 

Před-exponenciální faktor A 1,4 10
8
 1/s 

Napěťový násobitel ξ 1,4 bezrozměrná 

Citlivost rychlosti deformace na napětí m 0,14 bezrozměrná 

Koeficient zpevnění/ změkčení h0 5024 MPa 

Koeficient pro saturační hodnotu 

deformačního odporu 
ŝ 20,3 MPa 

Citlivost rychlosti deformace pro 

saturační hodnotu deformačního 

odporu 

n 0,032 bezrozměrná 

Citlivost rychlosti deformace pro 

zpevnění nebo změkčení  
a 1,4 bezrozměrná 

 

Po nadefinování chování materiálu a pro pozdější výpočet byla zvolena nelineární 

analýza za pomoci metody konečných prvků. S využitím zmíněné metody v programu 

ANSYS byla vypočítána akumulovaná hustota deformační energie v pájeném spoji (plastická 

práce v jednotce objemu za teplotní cyklus). Pro provedení výpočtu je potřeba zadat 

materiálové konstanty jednotlivých součástí testovací sestavy, a to jak pro teplotní, tak  

i mechanickou analýzu (viz tab. 10). 

Tab. 10: Materiálové konstanty [28], [19] 

Vlastnosti Jednotky 
Materiál 

FR4 SAC 305 Al2O3 Cu 

1 2 3 4 5 6 

Tepelná vodivost W/mK 0,49 58,7 25 401 

Měrné teplo J/gK 0,0006 0,232 0,880 0,385 

Hustota g/cm
3
 1,9 7,4 3,80 8,94 

Poissonova 

konstanta 
 

xy 0,39 

0,35 0,21 0,34 xz 0,18 

yz 0,39 

Youngův modul MPa 

x 21000 

52600 300000 128000 y 7720 

z 21000 
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1 2 3 4 5 6 

CTE 
ppm/ 

°C 

x 18 

26 7 17 z 73 

y 18 

 

Pomocí materiálových konstant bylo chování materiálu desky plošných spojů 

nadefinováno jako ortotropní lineárně-elastické a zbývající materiály sestavy jako izotropní 

lineárně-elastické materiály, ale pomocí Anandova bylo modelu chování pájecího materiálu 

nadefinováno jako viskózně-plastické. 

V simulačním programu ANSYS byla vytvořena geometrie pro pájené spoje testovací 

sestavy (viz obr. 18). 

 

 

Obr. 18: Model ¼ pájeného spoje 

 

Pro usnadnění a urychlení výpočtu v DesignModeleru byl navržen symetrický model 

(čtvrtina pájeného spoje), což znamená, že při daném způsobu definování okrajových 

podmínek budou výsledky deformace získané při simulaci v souladu se symetrií tělesa. 

Na obrázku č. 19 jsou znázorněny symetrické podmínky aplikované na nadefinovanou 

geometrii. 



48 
 

 

Obr. 19: Aplikované symetrické podmínky (1;2) (pohled shora) 

Jako počáteční okrajová podmínka pro teplotní analýzu byla nastavena konvekce, která se 

aplikuje na povrchy soustavy. Pro přesnější nadefinování okrajových podmínek po celou dobu 

experimentu byla měřena teplota na pájeném spoji, na pouzdře součástky a desce plošných 

spojů. Navržená struktura byla zkoumána po dobu čtyř plných teplotních cyklů, které 

odpovídají naměřenému teplotnímu cyklu v prostředí testovací teplotní komory (viz obr. 8). 

Pro výpočet byly použity čtyři teplotní cykly z důvodu vytvoření stabilní hysterezní smyčky 

napětí-deformace. 

Vzhledem k tomu, že každý materiál má odlišný součinitel přenosu tepla, který je 

důležitým parametrem pro nastavování okrajových podmínek v programu ANSYS, tento 

koeficient byl před zahájením výpočtu experimentálně nastaven pro každý z materiálů 

testovací sestavy (viz tab. 11). 

Tab. 11: Koeficienty přestupu tepla 

Součást testovací 

soustavy 
DPS Pájený spoj Součástka 

Koeficient přestupu tepla, 

W/m
2
°C 

9 8 7 

 

Nastavení koeficientu přestupu tepla bylo prováděno následujícím způsobem. Jak bylo 

zmiňováno výše, v průběhu testování se provádělo měření teploty na jednotlivých částech 

testovací sestavy a v samotném prostoru komory. Poté byly pro nastavení okrajových 

podmínek teplotní analýzy v simulačním programu ANSYS použity naměřené hodnoty 

z prostoru komory. Daná okrajová podmínka se aplikuje na celou testovací geometrii  

a zároveň se nastavuje koeficient přestupu tepla pro jednotlivé části. Po ukončení teplotní 

analýzy se odečítají nasimulované hodnoty rozložení teploty a porovnávají se s naměřenými 

hodnotami. Pokud se průběh grafu z naměřených hodnot neblíží grafu  

z hodnot nasimulovaných, tak se hodnota koeficientu přestupu tepla změní a opět se opakuje 

výše uvedený postup. Pro lepší pochopení a názornost jsou uvedeny grafy pro nastavení 

koeficientu přestupu tepla pro pájený spoj.  



49 
 

 

Obr. 20: Nastavení koeficientu přestupu tepla pro pájený spoj – 4W/m
2
°C 

 

Na obrázku č. 20 je vyobrazeno rozložení teploty po ukončení teplotní analýzy na 

pájeném spoji při hodnotě koeficientu přestupu tepla rovné 4 W/m
2
°C. Z grafu je patrné, že 

nastavená hodnota není dostačující a není splněna okrajová podmínka při nastavení teplotní 

analýzy. Dále je na obrázku č. 21 znázorněno rozložení teploty při hodnotě koeficientu 

přestupu tepla rovné 8 W/m
2
°C. Zde graf, vytvořený z naměřených hodnot na pájeném spoji, 

kopíruje graf z hodnot vypočítaných programem ANSYS. To znamená, že byly nadefinovány 

skutečné okrajové podmínky pro provedení simulace. 

 

Obr. 21: Nastavení koeficientu přestupu tepla pro pájený spoj – 8W/m
2
°C 



50 
 

Zvolená teplotní analýza je transientní z důvodu velkého časového rozpětí působení 

teploty. Na obrázcích č. 22a, 22b, je znázorněno rozložení teploty na součástech testovací 

sestavy na minimální a maximální teplotě. 

 

 

a) 

 

b) 

Obr. 22: Rozložení teploty: a – minimální 0°C, b – maximální 100°C  
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V pájených spojích se při cyklickém teplotním namáhání po určité době začínají tvořit 

praskliny ve třech primárních oblastech (viz obr. 23). První oblastí je prostor kolem vývodu 

součástky. Prasklina vzniká na povrchu a rozšiřuje se dovnitř pájeného spoje. Tento děj je 

možné pozorovat velmi často z důvodů tenké nebo ochuzené oblasti kolem vývodu součástky. 

Jiný zdroj vzniku prasklin je ostrý roh součástky. Směr šíření praskliny je podél diagonály 

pájeného spoje. Poslední a nejčastější oblast vzniku praskliny je oblast pod součástkou. Zde 

prasklina vzniká na okraji a šíří se směrem k vývodu součástky podél komponenty. 

 

 

Obr. 23: Oblasti vzniku prasklin [32] 

 

Z výše uvedených důvodů se výpočet hustoty deformační energie bude provádět jen na 

vybrané části pájeného spoje (viz obr. 24) 

 

 

Obr. 24: Pájený spoj z celkového modelu 

 

 

Součástka 

Prasklina pod 

součástkou 

Úhlová  

prasklina 

 

Prasklina u vývodu 

součástky 

Pájený spoj 
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Po dosažení požadovaného rozložení teploty byla provedena simulace, na základě které 

byla získána plastická práce v jednotce objemu za teplotní cyklus (viz obr. 25). 

 

 

Obr. 25: Zprůměrovaná hustota deformační energie za cyklus 

 

Technika průměrování (viz rovnice 52) se využívá z důvodu citlivosti výpočtu hustoty 

deformační energie na velikosti elementů síťování modelu. Daná technika pomáhá snížit 

citlivost, ale pořád existuje závislost na tloušťce elementů vytvořených na povrchu  

modelu. [18] 

 

      
     

  
 ,        (52) 

 

kde       – je průměrná změna hustoty deformační energie,    – je změna hustoty 

deformační energie, V – je objem elementu.  

Na obrázcích č. 26a a 26b
3
 jsou znázorněny změny hustoty deformační energie v prvním  

a čtvrtém teplotním cyklu. Z obrázků je patrné, že v průběhu cyklického teplotního namáhání 

se zvětšuje hustota deformační energie. Její hodnota se v prvním teplotním cyklu rovná 

hodnotě 0,052 mJ, a ve čtvrtém teplotním cyklu je rovna 7,684 mJ. V průběhu čtyř teplotních 

cyklů se hodnota hustoty deformační energie zvětšila 100 násobně.  

 

                                                 
3
 Pro níže uvedené výstupy jsou zobrazované výsledky několikrát zvětšeny z důvodu lepší ilustrace působících 

sil a dějů, které se odehrávají v pájeném spoji. 
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a) 

 

b) 

Obr. 26: Změna hustoty deformační energie: a – první, b – čtvrtý teplotní cyklus 
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Vztahy č. 53 a 54 reprezentují únavový model pro výpočet počtu cyklů do vzniku 

praskliny – N0 a rychlost šíření praskliny za jeden teplotní cyklus – 
  

  
. [18]  

 

            
          (53) 

 

  

  
          

          (54) 

 

Životnost pájeného spoje může být spočítána sečtením počtu cyklů do vzniku praskliny  

a počtu cyklů v průběhu jejího šíření přes pájený spoj (viz rovnice 55): [18] 

 

     
 

     
  ,       (55) 

 

kde a je délka pájeného spoje, přes který se šíří prasklina (konečná délka praskliny).  

V tabulce č. 12 jsou uvedeny koeficienty pro výpočet cyklů do vzniku, šíření praskliny a 

celkové životnosti pájeného spoje. Tabulka č. 13 pak znázorňuje výsledky výpočtu. 

Tab. 12: Koeficienty pro výpočet celkové životnosti pájeného spoje. [34] 

K1 [cyklus/psi] K2 K3 [in/cyklus/psi] K4 a, [mm] 

56300 1,62 3,34 10
-7

 1,04 1 

 

Tab. 13: Výsledky výpočtů  

∆W  N0 [cyklů] 
da/dN 

[mm/cyklus] 

a/(da/dN) 

[cyklů] 
N [cyklů] 

První experimentální 

porucha 

[cyklů] 

0,441 8162 8,53
.
10

-5
 11724 19886 8008 

 

Dále jsou znázorněny další výsledky z provedené simulace, které znázorňují elastickou 

deformaci celkové sestavy (viz obr. 27
4
), napětí, které vzniká v pájeném spoji (viz obr. 28)  

a úplnou deformaci pájeného spoje (viz obr. 29).  

 

                                                 
4
 Pro níže uvedené výstupy jsou zobrazované výsledky několikrát zvětšeny z důvodu lepší ilustrace působících 

sil a dějů, které se odehrávají v pájeném spoji 
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Obr. 27: Elastická deformace 

 

 

 

 

 

Obr. 28: Napětí v pájeném spoji  
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Obr. 29: Celková deformace pájeného spoje – vektorové zobrazení 

5.3.2 Stanovení životnosti podle únavového modelu založeného na tečení 

Základní hypotézou pro vybraný výpočetní únavový model je, že poškození v pájeném 

spoji během teplotního cyklování vznikají kvůli akumulaci ustálené deformace tečením. Role 

v poškozovacím mechanismu mohou hrát také takové jevy, jako primární tečení a časově 

nezávislá plastická deformace. Ale předpokládá se, že tyto mechanizmy jsou menší a mohou 

být zahrnuty do rychlostního modelu deformace. Tečení je považováno za primární 

poškozovací mechanismus pro SnAgCu slitiny v průběhu teplotního cyklování. Proto je 

teoretický základ únavového modelu, který bude použit pro odhad životnosti založen právě na 

mechanismu deformace tečením. [15] 

Namísto tradiční používané definice únavy, cyklické namáhání je považováno za 

speciální případ, kde se tečení projevuje v důsledku série zatěžování, které se opakují 

cyklickým způsobem, a z toho plynou parametry pro predikční únavový model. Pro popis 

výše zmíněného děje je možné použít dvě rovnice. První je Monkman-Grantův vztah  

(viz rovnice 56) [15] tažnosti v důsledku tečení, kde tr je doba potřebná pro dosažení lomu. 

Tato hodnota je nepřímo úměrná rychlosti deformace ustáleného tečení (    ) během testování 

a přímo úměrná tažnosti při tečení (εf). 

 

   
  

    
         (56) 

 

V případě opakovaných kolísajících namáhání cyklickým způsobem, může být pro odhad 

počtu cyklů do poruchy použita zvláštní forma časově-poruchového pravidla (time-fraction 

rule) (viz rovnice 57). [15] Daná rovnice připomíná velmi známé Palmgren-Minerovo 

pravidlo pro cyklické poškození. 
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      ,       (57) 

 

kde Nf  – počet cyklů do poruchy, n – počet kroků během cyklu, Δti – doba při úrovní 

zátěže σi v průběhu cyklu, tri – lomový čas pod úrovní zátěže σi. 

Při použití Monkman-Grantova vztahu, získává vztah č. 57 následující podobu  

(viz rovnice 58): [15] 

 

   
    
 
        

  
   ,       (58) 

 

kde       je rychlost ustáleného tečení pro napěťovou úroveň σi. Čitatelem rovnice je 

akumulování deformace tečením během doby Δti. Sumarizace všech kroků n během cyklu 

udává akumulovanou deformaci tečením εacc v průběhu celého cyklu. Vztah č. 58 může být 

zjednodušeně popsán jako (viz rovnice 59): [15] 

 

           
  

  ,        (59) 

 

kde: Nf  – počet cyklů do poruchy, εacc  – akumulovaná deformace tečením, C´ – 1/εf 

opačná hodnota deformace při lomu. 

Pro tento únavový model se deformační exponent rovná -1. [15] Dále se pro výpočet 

akumulované deformace tečením používá základní rovnice hyperbolického sinusu  

(viz rovnice 60): [15] 

 

                  
     

   

  
  .     (60) 

 

Základní rovnice hyperbolického sinusu (Hyperboloc Sine Constitutive Equation), 

pomocí které se počítá akumulovaná deformace tečením, byla implementována do prostředí 

simulačního programu za pomocí rovnice standardního implicitního creepu (TBOPT=8). 

V prostředí ANSYS popisuje příkaz TBOPT=8 chování materiálu podle Garofalova modelu. 

V tabulce č. 14 jsou uvedeny materiálové konstanty používané ve výpočtech pro daný model. 

Tab. 14: Materiálové konstanty [42] 

A1  [s
-1

]  [MPa
-1

] n H1/k 

333131 0,0133 7 6967 

 

Pro danou simulaci byla použita geometrie a byly nastaveny okrajové podmínky pro 

teplotní a mechanickou analýzu stejné jako u simulace za použití únavového modelu 

založeného na změně hustoty deformační energie, o kterém pojednává předchozí kapitola.  
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Jak bylo zmíněno výše, i v tomto případě byly pro výpočet použity čtyři teplotní cykly 

z důvodu vytvoření stabilní hysterezní smyčky napětí-deformace a ustalování tečení  

i nepatrných změn ∆εcr mezi cykly (viz tab. 15). 

Tab. 15: Změna tečení za jeden testovací cyklus 

Teplotní cyklus 1. 2. 3. 4. 

Změna tečení  ∆εcr 0,475 10
-2

 0,191 10
-2

 0,151 10
-2

 0,126 10
-2

 

 

 Na obrázku č. 30 je znázorněno místo koncentrace tečení, které vzniká v pájeném spoji 

v průběhu čtyř testovacích teplotních cyklů. 

 

 

Obr. 30: Tečení v pájeném spoji po 4 teplotních cyklech  

 

Pro výpočet počtu cyklů do poruchy byla použita rovnice č. 59, která představuje 

únavový model, kde deformační exponent a konstanta C´ byli vypočítáni v kapitole 5.4  

a rovnají se hodnotám 0,96 a 0,0225.  

Po skončení simulací se prokázalo, že životnost pájeného spoje podle zvoleného 

únavového modelu se rovná hodnotě 11655 cyklů, což se přibližně shoduje s experimentálním 

výsledkem. 

Následně jsou znázorněny další výsledky z provedené simulace, které znázorňují 

elastickou deformaci celkové sestavy (viz obr. 31
5
), napětí, které vzniká v pájeném spoji  

(viz obr. 32) a celková deformace pájeného spoje (viz obr. 33).  

 

 

                                                 
5
 Pro níže uvedené výstupy jsou zobrazované výsledky několikrát zvětšeny z důvodu lepší ilustrace působících 

sil a dějů, které se odehrávají v pájeném spoji 
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Obr. 31: Elastická deformace 

 

 

 

Obr. 32: Napětí v pájeném spoji  
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Obr. 33: Celková deformace pájeného spoje – vektorové zobrazení 

5.4 Stanovení koeficientů pro únavový model 

Dále se práce zaměřuje na způsob a metodiku výpočtu koeficientů pro únavový model 

založený na deformaci tečením za použití experimentálních výsledků a výsledků získaných 

pomocí simulačního programu pro bezolovnatou pájku SAC 305. 

Zjednodušeně je možné určovací postup popsat následně. Pro stanovení koeficientů byl 

zvolen únavový model založený na deformaci v důsledku tečení pájky, který byl podrobně 

popsán v předchozí kapitole. Tento model byl implementován do prostředí simulačního 

programu ANSYS, pomocí kterého se počítá nezávislá hodnota − y z hledané křivky a závislá 

hodnota − x se zjišťuje experimentálně. Po zjištění vstupních a výstupních hodnot byla 

použita lineární regresní analýza. Základní úkol regresní analýzy spočívá v nalezení vhodné 

teoretické regresní funkce k vystižení sledované závislosti. Zjednodušeně je to možno popsat 

tak, že regresní analýza má za cíl proložit množinu bodů A1, A2, A3, A4, A5 hladkou 

matematickou křivkou a najít vzájemné souvislosti. [17] 

Určení závislé hodnoty (počet cyklů do poruchy) matematické křivky se podle 

doporučení [15] provádělo experimentálně – teplotním namáháním za následujících 

technických podmínek: 

• použitá metoda pájení – pájení přetavením v parách, 
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• pájecí pasta pro metodu pájení přetavením v parách – SAC 305 (Sn96,5Ag3Cu0,5), 

Kester EM 907, 

• materiál desky plošného spoje – FR4, tloušťka mědi – 35 μm, 

• povrchová úprava desek plošného spoje – Au, oboustranná DPS, 

• kovová šablona pro tisk pájecí pasty – tloušťka šablony 150 μm, 

• první teplotní cyklus 0 °C až 100 °C, prodleva na maximální teplotě 15 min, délka 

cyklu cca 55 minut, 

• druhý teplotní cyklus -20 °C až 100 °C, prodleva na maximální teplotě 10 min, 

délka cyklu cca 55 minut, 

• třetí teplotní cyklus -20 °C až 120 °C, prodleva na maximální teplotě 15 min, délka 

cyklu cca 65 minut, 

• zapájené součástky – čipové rezistory YAGEO 2512/0R v keramickém pouzdře 

(velikost pouzdra 6,325 mm x 3,036 mm), vývody Ag/Ni/Sn, 

• BGA součástky vyrobené na základě vodivého motivu BGA225T1,5-DC15: 

materiál substrátu BGA – Al2O3 a LTCC, pájecí kuličky – SAC 305, průměr 0,76 mm. 

Pro přehlednost byly jednotlivé testovací sestavy označeny následně (viz tab. 16): 

Tab. 16: Označení testovacích sestav  

Označení Typ součástky  Druh teplotního cyklu 

A čipový rezistor 0 °C až 100 °C, prodleva 15 min 

B čipový rezistor -20 °C až 120 °C, prodleva 15 min 

C BGA, materiál substrátu – Al2O3 -20 °C až 100 °C, prodleva 10 min 

D BGA, materiál substrátu – LTCC -20 °C až 100 °C, prodleva 10 min 

 

V průběhu experimentu byly zaznamenávány počty cyklů do poruchy. V tabulce č. 17 

jsou znázorněna zprůměrovaná experimentální data. 

Tab. 17: Zprůměrovaná experimentální data 

Označení testovací sestavy  Průměrný počet cyklů do poruchy 

A 11926 

B 3784 

C 955 

D 1870 

 

Určení nezávislé hodnoty (akumulace deformace vyvolané tečením za teplotní cyklus) 

matematické křivky se podle doporučení [15] provádělo pomocí simulací v programu 

ANSYS. Pro získání hodnoty akumulované deformace vyvolané tečením, byla použita stejná 

metodika nastavení okrajových podmínek pro teplotní a mechanickou analýzu, která je 

podrobně popsána v kapitole 5.3.1 a byl použit stejný únavový model, o kterém se pojednává 

v kapitole 5.3.2. Na obrázku č. 34 jsou znázorněny vytvořené geometrie testovacích sestav. 
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A B 

 
 

C D 

Obr. 34: Geometrie testovacích sestav 

 

Výsledky ze simulace (akumulovaná deformace vyvolaná tečením) jsou znázorněny 

v tabulce č. 18. 

Tab. 18: Akumulovaná deformace vyvolaná tečením za teplotní cyklus  

Označení testovací sestavy  Změna akumulované deformace vyvolaná 

tečením 

A 0,009444 

B 0,018281 

C 0,016028 

D 0,008607 

 

Po získání všech potřebných hodnot je možno provést regresní analýzu. Postup regresní 

analýzy spočívá v tom, že si je zkoumaný objekt či proces možno představit jako „černé 

pouzdro“, o kterém není nic známo, a které má jen vstupy a výstupy, které je možné měřit. 

Na počátku analýzy se předpokládá, že pouzdro má jeden vstup a jeden výstup. Pro 

jednoduchost se má za to, že závislost mezi vstupem a výstupem je lineární nebo téměř 

lineární. V daném případě se vytvořený model bude nazývat jednoduchý lineární regresní 

model. Dále se postupuje následovně: 

1.  Stanovení hypotézy o struktuře pouzdra 

Prozkoumáním experimentálních bodů (viz obr. 35), které jsou vyneseny do 

souřadnicového systému (životnost vs. akumulovaná deformace vyvolaná tečením) se 
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předpokládá, že experimentální body jsou podřízeny lineární hypotéze. To znamená, že 

výstup Y je lineárně závislý na vstupu X a hypotéza má tvar:          

 

  

Obr. 35: Graf vypočtených bodů 

 

Také naměřené body byly vyneseny do souhrnné tabulky (viz tab. 19), která bude použita 

pro následný výpočet. 

Tab. 19: Souhrnná tabulka výpočetních hodnot  

i Yi Xi 

1. 11926 0,009444 

2. 3784 0,018281 

3. 955 0,016028 

4. 1870 0,008607 

 

2.  Stanovení neznámých koeficientů A0 a A1 modelu  

Pro každý z n naměřených experimentálních bodů se vypočítává odchylka Ei (viz  

rovnice 61 a 62) [35] mezi experimentální hodnotou   
   

 a teoretickou hodnotou   
     ležící 

na hypotetické přímce (viz obr. 35). 

 

      
      

                   (61) 

 

                           (62) 

 

Odchylku Ei dle všech n bodů je potřeba sečíst, a to z toho důvodu, aby kladné odchylky 

nekompenzovaly při sečtení odchylky záporné, každá z odchylek se umocní na druhou  
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a znovu se sčítají jejich hodnoty do souhrnné odchylky F, nyní již jednoho znamínka  

(viz rovnice 63 a 73): [35] 

 

  
               

          .     (63) 

 

Cílem metody je minimalizovat souhrnnou odchylku F (viz rovnice 64) [35] na základě 

vybírání koeficientů A0 a A1. To znamená, že je potřeba najít takové koeficienty A0 a A1 

lineární funkce         , aby její graf procházel najednou co neblíže ke všem 

experimentálním bodům. Daná metoda se nazývá metodou nejmenších čtverců. 

 

            
                

     
                                                   

 
   

 
     (64) 

 

Pro minimalizování souhrnné odchylky je potřeba najít parciální derivace funkce F pro 

každou proměnnou a dát je rovny nule (podmínka extrému funkce) (viz rovnice 65 a 66): [35] 

  

  

   
                    

        (65) 

 

  

   
                      

        (66) 

 

Po otevření závorek se získá soustava lineárních rovnic (viz rovnice 67 a 68): [35] 

 

             
 
   

 
   

 
          (67) 

 

           
       

 
   

 
   

 
        (68) 

 

Pro přehlednost ve výpočtu byla sestavena tabulka mezních výpočtů potřebných hodnot 

pro další výpočet (viz tab. 20). 

Tab. 20: Tabulka mezních výpočtů 

i Xi Yi Xi
2
 Xi Yi 

1. 0,009444 11926 89,19 
.
10

-6
 112,63 

2. 0,018281 3784 334,19 
.
10

-6
 69,17 

3. 0,016028 955 256,90 
.
10

-6
 15,31 

4. 0,008607 1870 74,08 
.
10

-6
 16,09 

Součet 0,05236 18535 754,36
.
10

-6
 213,20 
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Pro výpočet koeficientů A0 a A1 Kramerovou metodou byla soustava lineárních rovnic 

přepsána do maticového tvaru (viz rovnice 69): [35] 

 

 
    

 
   

   
 
      

  
   

   
  
  
   

   
 
   

     
 
   

 .     (69) 

 

Dosazením součtu hodnot z tabulky č. 20 byla získána následující matice  

(viz rovnice 70): 

 

 
        

                  
   

  
  
   

     
      

 .    (70) 

 

Vypočítáme hodnoty A0 a A1, které se rovnají 10217 a -426492, to znamená, že lineární 

rovnice je následující (viz rovnice 71):  

 

                 .      (71) 

 

3.  Ověření zvolené hypotézy 

Při rozhodování o přijetí či nepřijetí hypotézy je potřeba nejprve vypočítat odchylku mezi 

body stanovené experimentální a získané teoretické závislosti a souhrnnou odchylku  

(viz rovnice 72 a 73): [35] 

 

      
      

             ,     (72) 

 

            
  

   .       (73) 

 

A poté je potřeba vypočítat hodnotu σ (viz rovnice 74): [35] 

 

   
 

 
 ,        (74) 

 

kde F je souhrnná odchylka a n je celkový počet výpočetních hodnot. 

Pokud do predikčního intervalu omezeného přímkami         a          spadá 

68,26 % a více experimentálních bodů   
   

, potom se předpokládaná hypotéza přijímá. 

V opačném případě se vybírá složitější hypotéza nebo se ověřují vstupní hodnoty. Jestli je 

potřebná vyšší jistota správnosti získaných výsledků, pak se použije doplňková podmínka, že 

do predikčního intervalu omezeného přímkami          a          musí spadat 95,44% 

a více experimentálních bodů. 
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Výpočty odchylek mezi body stanovené experimentální a získané teoretické závislosti 

jsou uvedeny v tabulce č. 21. 

Tab. 21: Výpočet odchylek 

i Xi Yi                            
  

1. 0,009444 11926 5486,6 30,1 10
6
 

2. 0,018281 3784 879,4 0,77 10
6
 

3. 0,016028 955 -2850,8 8,13 10
6
 

4. 0,008607 1870 -4904,2 24,05 10
6
 

 

Dosazením vypočtených hodnot do rovnic č. 73 a 74 byly získány hodnoty σ  a predikční 

interval (viz tab. 22), který je možno vypočítat podle rovnice č. 75: [35] 

 

  
 

    
 

 

                  
 

 

              
.    (75) 

 

Predikční interval je spojen s σ následujícím způsobem (viz obr. 35): 

 

 

Obr. 36: Závislost mezi predikčním intervalem a σ [35] 

 

Tab. 22: Vypočtené hodnoty 

   
 

 

   

 σ S 

63,05 10
6
 1255,48 738,5 10

3
 

 

arctg(A1) 
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Konečné výpočty ukazují, že do predikčního intervalu spadá 100% experimentálních 

bodů (viz tab. 23), což znamená, že nadefinovaná hypotéza je správná, a že výstup Y je 

lineárně závislý na vstupu X. 

Tab. 23: Ověření zda experimentální body spadají do predikčního intervalu 

i Xi Yi 
                 

            

                  

           

Výsledek 

ověření 

1. 0,009444 11926 -732310,79 744689,21 ano 

2. 0,018281 3784 -736079,70 740920,30 ano 

3. 0,016028 955 -735118,81 741881,19 ano 

4. 0,008607 1870 -731953,82 745046,18 ano 

 

Po ověření hypotézy a zjištění závislosti mezi počtem cyklů do poruchy a akumulovanou 

deformací vyvolanou tečením je možné přepsat rovnici regrese do tvaru rovnice pro výpočet 

životnosti (viz rovnice 59). To znamená, že rovnice regrese má následující tvar (viz rovnice 

76): 

 

              .       (76) 

 

Jestliže Y přepíšeme na Nf  a X označíme jako εacc , pak rovnice únavového modelu získá 

následující tvar (viz rovnice 77): 

 

               
     .       (77) 

 

 Pro analyzovanou rovnici regrese je patrné, že deformační exponent se rovná hodnotě, 

která se blíží teoretické a konstanta C´, která je opačnou hodnotou deformace při lomu  

(viz kapitola 5.3.2) se rovná hodnotě 0,0225.  

Po vypočtení hodnoty deformačního exponentu a konstanty C´ byly znovu provedeny 

simulace pro každou testovací sestavu. Porovnání experimentálně získaných počtu cyklů do 

poruchy a údajů vypočítaných pomocí programu ANSYS jsou znázorněny v tabule č. 24. 

Tab. 24: Porovnání experimentálních dat a simulací 

Označení testovací sestavy  
Průměrný počet cyklů do 

poruchy (experimentálně) 

Počet cyklů do poruchy 

(vypočteno v ANSYS) 

A 11926 11655 

B 3784 6772 

C 955 9711 

D 1870 17747 
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Z tabulky č. 24 je patrné, že ve dvou případech je hodnota experimentální 10 krát menší 

než hodnota, která byla získána pomocí programu ANSYS a jen v jednom případě je menší  

2 krát. Odchylky mezi experimentálně naměřenými hodnotami a hodnotami, které byly 

vypočítány v programu ANSYS za použitím koeficientů získaného pomocí lineární regresní 

analýzy, mohou vznikat z následujících příčin. Za prvé je potřeba si uvědomit, že 

experimentální hodnoty jsou statisticky vyhodnocované, proto se uvádí průměr ze všech 

získaných experimentálních bodů, zatím co simulační program provádí pouze analýzu 

jednoho konkrétního případu. Za druhé při realizaci experimentálních vzorků není možné 

dosáhnout stejných podmínek technologického procesu a tato skutečnost ve velké míře 

ovlivňuje konečný výsledek. Za třetí pro přesnější výpočet nadefinování sklonu prokládané 

přímky mezi experimentálními body je potřeba zvýšit počet experimentů. Pokud budou 

respektována výše uvedená doporučení, je možné dosáhnout přesnějších výsledků, které 

ovšem souvisí i s vyšší časovou náročností. 
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6 Diskuze o dosažených výsledcích 
Hlavním cílem disertační práce bylo stanovení empirických koeficientů pro únavový 

model, kde hlavním poškozovacím mechanizmem je akumulovaná deformace tečením. Pro 

dosažení hlavního cíle bylo potřeba provést řadu experimentálních zkoušek, pomocí kterých 

byla získána důležitá data pro následující výpočet empirických koeficientů. 

Kapitola 5 podrobně popisuje průběh experimentů. Testovací metodou pro sběr 

experimentálních údajů byly zrychlené zkoušky spolehlivosti. Pomocí teplotního namáhání 

byly v pájených spojích vyvolány poruchové mechanizmy a následně se zapisovaly počty 

cyklů do poruchy jednotlivých testovacích sestav. Součástí experimentu byl také výzkum 

povrchových úprav desek plošných spojů z hlediska ovlivňování spolehlivosti pájených spojů 

na nich vytvořených. Daný výzkum pomůže zodpovědět otázku, která z povrchových úprav 

DPS je vhodnější pro bezolovnatou pájku z hlediska její spolehlivosti. Testováním byly 

ověřeny tři povrchové úpravy: imersní cín, galvanické zlato a HAL. Po ukončení experimentu 

byl v programu STATISTICA sestrojen pravděpodobnostní graf Weibullova rozdělení, 

ze kterého byl odečten Weibullův charakteristický život (označován jako α). Tento parametr 

udává doby (tj. např. počet hodin/cyklů), při kterých došlo k poruše u 63,2 procent výrobků 

(jinými slovy tuto dobu přežije 36,8 procent výrobků). Experimentálním závěrem je, že 

nejvhodnější povrchovou úpravou z hlediska životnosti pájeného spoje je povrchová úprava 

galvanické zlato (α se zde rovná hodnotě 14220 cyklů).  

Aby bylo možné s jistotou konstatovat, že je získaný výsledek statistického 

vyhodnocování správný, je potřeba jej ověřit pomocí jiné metody nebo znovu opakovat 

experiment, který je z časového hlediska velmi náročný. Proto bylo autorkou rozhodnuto 

provést ověření experimentálního výsledku výpočetně-analytickou metodou. Pro tento účel 

byl použit polo-empirický Engelmaierův únavový model. Tento model patří ke skupině 

únavových modelů, které ve svém výpočtu uvažují s elastickou deformací. Jak bylo zmíněno 

výše, tento model pro výpočet potřebuje materiálové konstanty a základní fyzikální  

a geometrické vlastnosti všech součástí testovací sestavy (DPS, součástka, pájený spoj). Po 

dosazení všech hodnot do únavového modelu je získána hodnota, která udává počet cyklů do 

50% od celkového počtu součástek, které budou v poruše. Závěrem analytického výpočtu je, 

že počet cyklů do poruchy je pro zkoumanou bezolovnatou slitinu roven hodnotě 11695 

cyklů. Nevýhodou dané metody je, že nezohledňuje všechny vstupní parametry (například 

povrchovou úpravu DPS).  

V současné době jsou velmi populární počítačové simulace, pomocí kterých je také 

možné predikovat životnost pájených spojů. Tento nástroj byl využit autorkou i v dané práci. 

Za tímto účelem byl nasazen program ANSYS, který pro výpočet používá metodu konečných 

prvků. Získáním výsledků ze simulace byly zároveň ověřeny i experimentální výsledky  

a výsledky první z použitých početně-analytických metod. Do prostředí simulačního 

programu byly implementovány dva únavové modely s různými mechanizmy poruch. První 

model využívá pro výpočet životnosti akumulovanou hustotu deformační energie za jeden 

teplotní cyklus a druhý akumulovanou deformaci tečením. Provedené simulace ukázaly, že 

místem největšího pnutí a následně i místem iniciace praskliny, je vnější roh pájeného spoje 
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pod součástkou. Výsledek ze simulace koresponduje i s experimentálním výsledkem  

(viz obr. 37). 

 

Obr. 37: Místo vzniku praskliny 

 

Pro uskutečnění výpočtu podle druhého únavového modelu, který ve výpočtu uvažuje 

s akumulovanou deformací tečením, bylo provedeno stanovení koeficientů potřebných pro 

provedení simulace. Studiem odborné literatury bylo zjištěno, že pro daný model jsou 

k dispozici materiálové konstanty pro různé složení bezolovnatých pájek. Pro určení 

empirických koeficientů byla použita lineární regresní analýza, která umožňuje nalézt 

závislost mezi experimentálními hodnotami (počet cyklů do poruchy) a výpočetními 

hodnotami, získanými pomocí simulací v programu ANSYS (akumulace deformace 

v důsledku tečení pájky). Získané empirické koeficienty byly implementovány do únavového 

modelu. Pomocí programu ANSYS byl proveden výpočet životnosti pro oba dva modely a 

výsledky byly porovnány s experimentálními. Počet cyklů do poruchy vypočítaný pomocí 

prvního únavového modelu je roven hodnotě 19886 cyklů. Model, který používá pro výpočet 

akumulovanou deformaci tečením, měl výsledek roven počtu 11655 cyklů. Zde je potřeba brát 

v úvahu ten fakt, že zmíněné výpočetně-analytické modely neumožňují zohlednění některých 

vstupních dat takových, jako tloušťka intermetalické vrstvy, změny v krystalické struktuře 

pájky v důsledku izotermického stárnutí (podle doporučení standardu), dutiny (voids) 

v pájeném spoji atd. 

V tabulce č. 25 jsou shrnuty výstupy (počet cyklů do poruchy) ze všech metod použitých 

v disertační práci. Pro metody Weibullovo rozdělení a Engelmaierův únavový model byl 

proveden přepočet počtu cyklů do poruchy na 100 % z důvodu sjednocení výstupů mezi 

všemi použitými modely.  

Tab. 25: Souhrn výstupů ze všech únavových modelů  

Experimentální 

výsledek 

(průměr) 

Weibullovo 

rozdělení 

Engelmaierův 

únavový model 

Únavový model 

(akumulace 

deformací 

tečením) 

Únavový model 

(akumulace hustoty 

deformační energie) 

11926 22500 23390 11655 19886 
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Analýza výsledků dosažených v práci ukázala, že výsledky všech metod (počet cyklů do 

poruchy) si nejsou příliš vzdálené. Na základě provedené analýzy je tedy možno konstatovat, 

že každá ze zmíněných metod může být aplikována pro modelování odhadu životnosti 

pájeného spoje vytvořeného bezolovnatou pájkou.    

Rozdíl ve výsledcích mezi únavovými modely, které byly implementovány do programu 

ANSYS, je způsoben tím, že se zde uplatňují různé mechanizmy poruch. Také je potřeba 

zmínit složitost nalezení všech potřebných vstupních dat a empirických koeficientů 

používaných ve výpočtech pomocí únavových modelů implementovaných do programu 

ANSYS. Engelmaierův únavový model je spíše orientační, protože je zčásti závislý na 

geometrii pájeného spoje a na správně zvoleném technickém faktoru. Weibullovo rozdělení je 

založeno jen na experimentálních výsledcích a jedná se o čistě statistickou metodu.  
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7 Závěr 
V blízké budoucnosti skončí platnost výjimek stanovených pro používání olovnatých 

pájek v takových odvětvích průmyslů jako je vojenský, kosmický, medicínský a další. Stále 

však zůstává otázkou, která z bezolovnatých pájecích slitin nahradí pájecí slitinu obsahující 

olovo a její mechanické a elektrické vlastnosti, které jsou prozkoumané a dobře známé, na 

rozdíl od bezolovnatých slitin. 

Představená disertační práce měla za cíl stanovení dosud neznámých empirických 

koeficientů pro únavový model. Pomocí zvoleného únavového modelu je možné provádět 

predikaci životnosti pájených spojů za předpokladu znalosti potřebných materiálových  

a empirických konstant. V dané práci byly také experimentálně ověřeny životnosti pájených 

spojů vytvořených bezolovnatou pájecí slitinou SAC 305 a určena nejlepší povrchová úprava 

z hlediska životnosti pájeného spoje. Stanovený cíl disertační práce byl dosažen. 

Rešerší odborné literatury byly vybrány vhodné únavové modely: Engelmaierův únavový 

model (A), únavový model založený na akumulaci deformací tečením (B) a model, který 

využívá pro výpočet životnosti akumulovanou hustotu deformační energie (C). Dva  

z posledně zmíněných modelů byly implementovány do prostředí simulačního programu 

ANSYS. Pro únavový model B, kde základním mechanizmem vzniku poruchy v pájeném 

spoji je akumulace deformace tečením, byla autorkou zjištěna závislost mezi počtem cyklů do 

poruchy (určuje se experimentálně) a změnou akumulované deformace za jeden teplotní 

cyklus (určuje se pomocí programu ANSYS), která je vyvolána tečením v průběhu teplotního 

namáhání. Závislost mezi experimentálními hodnotami a hodnotami vypočítanými pomocí 

simulačního programu ANSYS byla popsána matematicky s použitím lineární regresní 

analýzy. Výsledkem regresní analýzy je rovnice, která umožnila stanovení chybějících 

empirických koeficientů nutných pro teoretický výpočet životnosti pájených spojů 

vytvořených bezolovnatou pájkou SAC 305. Správnost zjištěných koeficientů byla ověřena 

opětnou simulací a srovnáním s experimentálními výsledky. Tento postup se ve světě běžně 

používá (viz. [15]). 

Pro dosažení definovaného cíle bylo realizováno i experimentální predikování životnosti 

(počet cyklů do poruchy) pájených spojů vytvořených zkoumanou bezolovnatou pájkou. Jako 

základ pro experimentální určení životnosti pájeného spoje byly použity zrychlené zkoušky 

spolehlivosti, jejichž průběh se řídí standardem IPC-SM 785. Experimentální výsledky (počet 

cyklů do poruchy) posloužily jako orientační bod pro všechny únavové modely, které byly  

v dané práci použity ke stanovení životnosti pájených spojů. Pomocí experimentálních 

výsledků byla nalezena závislost mezi počtem cyklů do poruchy a příčinou vzniku samotné 

poruchy a následně i určeny doposud neznámé empirické koeficienty pro únavový model B 

pro pájku SAC 305.  

Nejdůležitějším přínosem práce je stanovení empirických koeficientů pro únavový 

model, kde základním mechanizmem vzniku poruchy je kumulace deformace vyvolané 

tečením, a to vzhledem k tomu, že tečení pájky se projevuje již při teplotách 0,3−0,6 

homologické teploty (což je poměr pracovní teploty a teploty tavení) a tím urychluje únavové 

procesy.  
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Analýza výsledků získaných pomocí únavových modelů pro odhad životnosti pájených 

spojů vytvořených bezolovnatou pájkou ukázala, že dosažené hodnoty (počet cyklů do 

poruchy) si nejsou příliš vzdálené (jsou stejného řádu, viz tab. 25). Rozdíly ve výsledcích jsou 

způsobeny celou řadou faktorů, které se velice obtížně definují, a které výrazně ovlivňují 

konečný výsledek životnosti pájeného spoje. Jedná se hlavně o dutiny ve spoji, o tvorbu 

intermetalického rozhraní spoje, obtížně definovaný tvar spoje, materiálové konstanty, změny 

v krystalické struktuře pájky v důsledku izotermického stárnutí (podle doporučení standardu), 

použití inertní atmosféry v průběhu procesu pájení a další.  

V experimentální části práce bylo zjištěno, že nejvhodnější povrchovou úpravou DPS pro 

zkoumanou bezolovnatou pájku SAC 305 je povrchová úprava „galvanické zlato“.  

V otázce spolehlivosti bezolovnatých pájek stále existuje velký prostor pro pokračování 

ve výzkumu a nalezení té optimální kombinace podmínek pro dosažení kvalitního a hlavně 

spolehlivého pájeného spoje s vysokou životností. Výsledky předložené disertační práce 

přispěly k lepšímu pochopení vlastností pájky SAC 305, vzniku mechanizmů poruch  

v pájených spojích a rozšířily znalosti v aplikaci únavových modelů při analýze životnosti 

pájených spojů a jejich následné implementaci do simulačního programu ANSYS, který se v 

současné době k těmto účelům velmi často využívá.  

V dané oblasti je potřeba pokračovat ve výzkumu a vyzkoušet i jiné typy pájecích slitin 

(například Sn 100) a pouzder než použité SMD pouzdro 2512 (například nové „bezvývodové“ 

pouzdro SON). 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 
 

BGA Ball Grid Array 

CTE Coefficient of Thermal Expansion 

dc dislocation climb 

DNP Distance to Neutral Point 

DPS deska plošných spojů 

FCOB Flip Chip On Board 

FR4 typ označení materiálu pro desky plošných spojů 

gbs grain boundary sliding 

HAL Hot Air Leveling 

IPC The industry association for printed circuit board and electronics 

manufacturing 

LCCC Leadless Ceramic Chip Carrier 

LLCC Leadless Leaded Chip Carrier 

LTCC Low Temperature Co-fired Ceramic 

MKP  metoda konečných prvků 

NSMD Non Solder Mask Defined 

PBGA Plastic Ball Grid Array 

ppm jedna miliontina celku 

PQFP Plastic Quad Flat Pack Lidded 

RoHS Evropské směrnice 2002/95/ES "Restriction of the Use of Certain Hazardous 

Substances in Electrical and Electronic Equipment" 

SMD Surface Mount Device 

TSOP Thin Small Outline Package 

 

K  Kelvin 

°C  stupeň Celsia 

Nf   počet cyklů do poruchy 

    celková smyková deformace 

      elastická složka smykové deformace 

     plastická složka deformace 

      složka deformace tečení 

    změna plastické deformace 

   
 
  změna koeficientu únavové tažnosti  

c   exponent únavové tažnosti 
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    změna deformace 

  
 
            koeficient únavové pevnosti 

E   elastický modul 

  
 
  koeficient únavové tažnosti 

b   Basquinův exponent 

     změna plastického střihového pnutí 

θ   obrácený koeficient únavové tažnosti 

α   materiálová konstanta 

Np  počet cyklů do poruchy vzniklé v důsledku plastické deformace 

Nc  počet cyklů do poruchy vzniklé v důsledku deformace tečením 

      změna pnutí při posuvu dislokací 

Dgbs  akumulované ekvivalentní namáhání tečením za jeden teplotní cyklus pro 

mechanizmus klouzání po hranicích zrn 

Dmc   akumulované ekvivalentní namáhání tečením za jeden teplotní cyklus pro 

mechanizmus posuv dislokací 

Wss hustota deformační energie 

C   teplotně závislá materiálová konstanta 

Nαw  počet cyklů do poruchy 

a   celková možná délka praskliny 

N0p  primární energie potřebná pro vznik praskliny 

N0s  sekundární energie potřebná pro vznik praskliny 

W   deformační energie 

df   velikost poškození při poruše 

k   materiálová konstanta 

f   výchozí hodnota poškození pro nezatěžovaný materiál v reprezentativním 

objemu 

d   parametr poškození 

AF  zrychleny faktor 

        funkce rozložení životnosti 

        funkce spolehlivosti 

        intenzita poruch 

L  délka součástky  

∆α  rozdíl součinitelů teplotní roztažnosti plošného spoje a součástky 

ΔT  rozdíl teplot 

h   výška pájeného spoje 

u   posuv ve směru osy x 

v   posuv ve směru osy y 
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w   posuv ve směru osy z 

εx   přetvoření ve směru osy x 

εy   přetvoření ve směru osy y 

εz   přetvoření ve směru osy z  

σx   napětí ve směru osy x 

σy   napětí ve směru osy y 

σz   napětí ve směru osy z 

     matice tuhostí 

      vektor deformačních parametrů 

     vektor vnějšího zatížení 

     vektor úplné deformace 

       vektor teplotní deformace 

  
    sečný koeficient tepelné roztažnosti v směru osy x 

  
             sečný koeficient tepelné roztažnosti v směru osy y 

  
    sečný koeficient tepelné roztažnosti v směru osy z 

q   měrný tepelný tok 

  

  
   teplotní gradient 

knn  tepelná vodivost materiálu ve směru n 

     složka vodivosti ve směru x 

             složka vodivosti ve směru y 

             složka vodivosti ve směru z 

TS   teplota povrchu 

TB   teplota okolí 

σ   Stefan – Boltzmannova konstanta 

ε   emisivita 

Ai   plocha povrchu i 

Fij  tvarový činitel od povrchu i k povrchu j 

Ti   absolutní teplota povrchu i 

Tj   absolutní teplota povrchu j 

     vektor neznámých teplot 

     vektor vnějšího tepelného zatížení 

 ρ   hustota 

T  teplota 

t   čas 

     vektor tepelného toku 

     rychlost vytvářeni tepla pro jednotku objemu 
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     vektorový operátor  

     rychlostní vektor pro přenos masy tepla 

Tmin minimální teplota 

Tmax  maximální teplota 

tD   prodleva poloviny cyklu v minutách 

α   parametr měřítka Weibullova rozdělení 

β   parametr tvaru Weibullova rozdělení 

c   parametr polohy Weibullova rozdělení 

    cyklické únavové poškození 

    exponent tvárnosti 

F   technický faktor 

      průměrná cyklická teplota pájeného spoje 

     specifický koeficient 

     vztah mezi procesem tečení a výsledným počtem cyklů do poruchy 

     faktor teplotní závislosti na rychlosti tečení 

     faktor časové závislosti na dokončení procesu tečení 

      maximální cyklická teplota součástky a DPS 

        minimální cyklická teplota součástky a DPS 

      průměrná změna hustoty deformační energie 

N0   počet cyklů do vzniku praskliny 

  

  
  rychlost šíření praskliny za jeden teplotní cyklus 

K1, K2,  empirické koeficienty 

K3, K4  empirické koeficienty 

Nf   počet cyklů do poruchy,  

n   počet kroků během cyklu,  

Δti  doba při úrovní zátěže σi v průběhu cyklu,  

tri   lomový čas pod úrovní zátěže σi. 

      rychlost ustáleného tečení pro napěťovou úroveň σi. 

εacc   akumulovaná deformace tečením,  

C´  1/εf  opačná hodnota deformace při lomu. 
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Obr. 4: Testovací sestava - detail 

 

 

 

  

Obr. 5: Poruchy v pájeném spoje 

 

 

Obr. 6: Porucha v pájeném spoje 
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Obr. 7: Nastavení koeficientu přestupu tepla pro DPS – 4 W/m

2
°C 

 

 

 

 
Obr. 8: Nastavení koeficientu přestupu tepla pro DPS – 9 W/m

2
°C 
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Obr. 9: Nastavení koeficientu přestupu tepla pro součástku – 4 W/m

2
°C 

 

 

 
Obr. 10: Nastavení koeficientu přestupu tepla pro součástku – 7 W/m

2
°C 
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Obr. 11: Elastická deformace – testovací sestava C
6 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. 12: Elastická deformace – detail testovací sestavy C  
 

 

 

 

                                                 
6
 Pro níže uvedené výstupy jsou zobrazované výsledky několikrát zvětšeny z důvodu lepší ilustrace působících 

sil a dějů, které se odehrávají v pájeném spoji. 



92 
 

 

 
 

Obr. 13: Napětí v pájených spojích – testovací sestava C  
 

 

 

 

 

 
 

Obr. 14: Napětí v pájených spojích – detail testovací sestavy C  
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Obr. 15: Celková deformace pájených spojů – testovací sestava C  
 

 

 

 

 

 
 

Obr. 16: Rozložení teploty – testovací sestava C  
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Obr. 17: Elastická deformace – testovací sestava D 
 

 

 

 

 

 
 

Obr. 18: Elastická deformace – detail testovací sestavy D  
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Obr. 19: Napětí v pájených spojích – testovací sestava D 
 

 

 

 

 

 
 

Obr. 20: Napětí v pájených spojích – detail testovací sestavy D  
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Obr. 21: Celková deformace pájených spojů – testovací sestava D  
 

 

 

 

 

 
 

Obr. 22: Rozložení teploty – testovací sestava D  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 
 

 

 
 

Obr. 23: Elastická deformace – testovací sestava B 
 

 

 

 

 

 
 

Obr. 24: Elastická deformace pájeného spoje – testovací sestava B 
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Obr. 25: Napětí v pájeném spojí – testovací sestava B 
 

 

 

 

 

 
 

Obr. 26: Rozložení teploty – testovací sestava B  
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Obr. 27: Celková deformace – testovací sestava B  
 

 

 

 

 

 
 

Obr. 28: Celková deformace pájeného spoje – testovací sestava B  
 


