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Slovní hodnocení: 

1.    Splnění požadavků zadání 

Zadání bylo vytvořeno jako požadavek firmy Sanmina-SCI Czech Republic na definici 

vhodného procesu čištění DPS po odstranění BGA komponent.  Předložená bakalářská práce 

částečně odpovídá zadání. Zadání bakalářské práce definuje BGA komponenty, nicméně 

v samotná práce je zaměřena zejména na SMT komponenty jako jsou SMD, konektory.    

2.    Základní zhodnocení bakalářské práce 

Prvním požadavkem bylo provedení rešerše v oblasti bezolovnatých pájecích slitin, která je 

popsána v kapitole 1.2.4. Dalším krokem bylo prostudovat možnosti čištění plošek DPS od 

zbytků cínu a prostudovat vliv změny pájecí slitiny SAC 305 za slitinu Sn42Bi57Ag1. Praktická 

část této práce byla zaměřena na reálné pokusy v oblasti výměn konektorů a definice testů včetně 

vytvoření testovacích vzorků. Výsledkem této práce je porovnání 3 typů pájecích slitin a jejich 

mechanických vlastností. Zadání bylo tedy splněno pouze v částečném rozsahu. Z uvedené 

bakalářské práce bohužel nevidím zásadní přínos pro firmu Sanmina – SCI.  

3.     Hodnocení formální stránky předložené práce 

Po formální stráce tato práce vykazuje značné nedostatky v oblasti číslování kapitol, nejednotná 

terminologie, popisky obrázků a zejména kvalita fotodokumnetace je na slabší úrovni – 

z obrázků není mnohdy patrné na co autor poukazuje. 

4.     Charakteristika výběru a využití studijních pramenů 

V textu nejsou použity odkazy na použitou literaturu. V seznamu literatury jsou uvedeny odkazy 

na literaturu z roku 2005, 2008 což nemusí být v současné době aktuální. 

5.     Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků 

Pro firmu Sanmina tato práce nemá zásadní přínos v oblasti procesu čištění DPS. Zajímavé však 

byly pevnostní zkoušky na které může firma Sanmina SCI navázat v oblasti dalšího testování. 

 



6.     Způsoby využití práce (publikace, praktické využití) 

Tato práce se neplánuje publikovat na konferencích nebo časopisech. 

 

7.     Otázky k obhajobě 

- Na obr 4.17 je uvedeno použití SAC-> Bis a SAC + Bis. Popiště prosím rozdíly  

  jednotlivých slitin a z jakého důvodu byly tyto slitiny smíchány. 

 - Pro praktickou část bylo použito pouze 10 vzorků. Na základě čeho jste tento počet definoval? 

- V kapitole 2.2.3 uvádíte, že byl zvolen teplotní profil BGA_FR4_b. Na základě čeho byl tento  

  teplotní profil zvolen. Testovací vzorky bylůy osazeny pouze SMD komponenty.  

 

8.    Souhrnné hodnocení 

Na základě výše zmíněných faktů doporučuji práci k obhajobě a doporučuji hodnocení: 

Výsledná známka: D 

Výsledný počet bodů: 61 

 

 

 

V Brně dne 4.6.2019  


