
Měření pevnosti pájeného spoje 

 

Upozornění! 

Seznamte se s návodem pro ovládání řídicí jednotky posuvu trhacího zařízení PushPull V1.0 

a s návodem pro ovládání siloměrného čidla MARK-10 včetně programového vybavení 

MESURgauge přítomným na pracovišti. Za veškerá případná zranění či poškození 

zařízení vlivem nesprávné manipulace nese odpovědnost obsluhující pracovník! 

Měřicí postup: 

1. Zapněte program MESURgauge, v horní liště programu přepněte na záložku Test Setup, zde 

nastavte následující hodnoty: 

Start Condition Stop condition Test Units Reading Mode Load Stop 

Condition 

Load: 5 Load: 5 Newtons (N) 
Continuous 

readings: 50 
Falling edge 2 

2. Poté ve stejné záložce klikněte u položky Test Units na tlačítko SET. Tímto jste nastavili 

měřicí podmínky.  
 

3. Sesouhlaste zkoumanou součástku na DPS v upínacím držáku s trhací hlavou zařízení 

tak, aby vzdálenost nože od substrátu DPS byla 0,1 mm. Tuto hodnotu změříte pomocí 

mikroskopu připevněném na trhacím zařízení a programu k jeho obsluze MicroCapture. 
 

4. Na zařízení PushPull V1.0 nastavte rychlost posuvu 0,4 mm∙s
-1

. Přepínač směru pohybu musí 

být v poloze Retract▼. Následně v programu MESURgauge v záložce Acquisition klikněte 

na ZERO GAUGE a poté klikněte na START. Poté na zařízení PushPull V1.0 přepněte 

spínač do polohy RUN, po utrhnutí součástky přepněte přepínač do polohy STOP, přepněte 

směr pohybu na Protrude▲ a přepnutím přepínače opět do polohy RUN povyjeďte s trhací 

hlavou zpět nad úroveň měřených součástek. 

 

5. V programu MESURgauge v záložce Analysis, klikněte na Export to Excel a měření si 

uložte. 

 

6. Uvolněte upínák na DPS a opakujte kroky 3-5. 

Úkoly: 

1. Změřte hodnoty pevnosti pájených spojů u 10 součástek ze vzorku zapájeného 

slitinou SnBi a 10 součástek ze vzorku zapájeného slitinou SAC305. 

 

2. Ze získaných hodnot pevností pájených spojů určete pro každý typ pájecí slitiny 

průměrnou hodnotu. Tyto hodnoty spolu porovnejte. 

 

3. Vybraný průběh měření u slitiny SnBi vyneste s vybraným průběhem měření u slitiny 

SAC305 do jednoho grafu. Porovnejte a slovně zdůvodněte tvary grafů, případně 

jejich rozdíly.  


