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NáZeV: SMÁČVOST POVRCHOYÍCH ÚPRAV DPS

volba tématu:

Autor si zvolil velice zalímavé téma, smáčivost různých povrchových úprav na DPS a jako další stupeň popisu a analýzy
obohatil práci o vliv izotermálního stárnutí, průchody DPS přetavovacími pecemi a stripování vybraných povrchov'ých Úprav.

Pokud se v dnešní době objeví nějahý problém při osazování desek plošných spojů, je ve|ice obtíŽné najít mezi vÝ1oocery 9
osazovací firmou rozumný konsenŽus a to navíc v pňměřeném ěase. Tato práce pos$uje vodítko, kudy by se mohlo ubírat
myšlení zástupců oddělení kvality jednotlir4ých íirem, aniž by se zaobftali tématy, která ve své podstatě s danou problematikou

nemusí mít nic společného.

Formální náležitosti:

Autor předložil práci, která po formální stránce splňuje požadavky na bakalářské práce kladené. Práce obsahuje Čestné
prohlášení, obsah, seznam použité literatury, poznámkouý aparát a abstrakt v anglickém jazyce.

Způsob zpracováni:

Po stránce metodické vidím u práce několik nedostatků, které způsobují, že se v ní čtenář húře orientuje a pomaleji hledá
logické souvislosti mezi jednotiirnlmi kapitolami. Samotné kapitoly jsou pojmenovány vhodně a autor v nich velice dobře
vystinule jelicn podstatu. Práce je zatížena Větším množstvím gramatických chyb, zejména prací s číslovkami, coŽ se dá ovŠem
prominout k vzhledem k nadstandardnímu rozsahu práce.

V první kapitole autor popisuje jednottivé povrchové úpravy a to velice podrobně. Popisuje vrýhody i ne\^ýhody jednotliqýCh

povrchorných úFaV, jejich skladovatelnosti nebo tloušťky. Tady bych doporučila uvést, zjakého zdroje autor Čerpá nebo na
jakou normu ootazuř, jenrož skladovatelnost může být nějaká standardní běžně udávaná doba, ale zároveň to mŮŽe být doba,
'která 

je definována v obchodních podmínkách jednotlivrých firem a toto je pak bráno jako precedens pro případné neshody Či

spory. Vkapitole í.2 ENIG, autor uvádí, že se nanáší 3_5 um niklu a 0,05 - 0,2 um zlata. opět bych uvedla, odkud tato
informace pochází, jelikož např. mezinárodní norma lPC-6012 uvádí minimum 3 um niklu a 0,05 um zlata, ale horní hranicí se
nezablývá. V druhé kapitole popisuje pájecí slitiny a velice zdafile popisuje jejich rnýznam a užití v praxi. Dottýká se i legislativních
změn pro olovnaté pájení, které způsobily celému oboru značné potiže a stručně vysvětluje rnýhody olovnattých i bezolovna{ých
typů pájek. Chtěla bych upozornit na problematické formátování, které vede koné lehké dezorientaci vtextu. U bodŮ 6.3.1 a
6.3.2 bych považovala za dostačující, pokud by autor Mo krátké popisy uvedl například do odrážek. Nejdůležitější kapitolou
jsou kapitoly 7 a 8, tedy samotné měření a interpretace rnýsledků. Zde se dozvídáme zajímavé informace o neschopnosti
stripovat povrchy s povrchovou úpravou EN|G po tepelném namáhání a to zejména přetavením V peci nastavené na
bezolovnaté pájení. Velice oceňuji přístup autora v otázce pátrání v dané problematice a jeho snahu analyzovat stripovaný
povrch pomocí digitálního mikroskopu. Tento bod je určitě zajímavé téma pro další bakalářské práce, které by ho mohly vhodně
rozšíňt. V bodě, kdy autor porovnává rozdílné druhy imezního zlata, bych upřesnila tezi o rr]zné koncentraci fosforu
v naneseném niklu. Princip rozdílu mezi povrchovou ENIG 'l a EN|G 2 spočívá v použitém stabilizátoru a tedy ve větší stabilitě
koncentrace íosforu ve vrstvě niklu. U typu ENIG 1 se koncentračnirozmezí pohybuje v rozmezí6-9o/o, kdežtotyp EN|G 2je
schopen pracovat s rozmezím 7,8 - 8,2 % fosforu. Oceňuji, že se autor nezabývá pouze poměrem síly a času, neŽ dojde ke
smáčení, ale Věnuje se i tomu, jestli se neprodlužuje doba nasmáčení.

Podněty k obhaiobě:

1. Autor by pů ústni obhajobě mohl popsat samotné měřeni smáčecích charakteistik, tedy jak vypadaly vzorky, jak
s nimi zacházel, co bylo příčinou případných nezdaru apod-

2. Zamyslet se nad tím, jak by vzorky mohly být vylepšeny pro dalši méření, Keré budou případně provádět jeho
následovníci.

3. okomentovat obr7.6 Smáčecí charakteistiky nestárnufých povrchových úprav na straně 28

Hodnocení práce:

Vytvořenou práci považuji z formálního hlediska za ne zcela precizní, ale jak jsem již uvedla, dá se to částečně omluvit jejím
rozsáhlým obsahem a náročností samotné práce, zejména pak měřící části. Autor prokázal nebývalou snahu o spolupráci a
v rámci jednání se choval proaktivně a neponechal nic náhodě. Výsledky této práce hodnotím jako užitečné, určitě budou
použity íirmou Gatema k dalšímu rozvoji v problematice smáčení. V neposlední řadě bych chtěla poznamenat, že tato práce
otevírá možnosti pro další projeldy a případné studie na téma smáčení .ozdílných povrchorných úprav po jejich namáhánÍ, resp.
simulaci reálných skladovacích a pájecích podmínek. Z těchto důvodu bych ohodnotila práci stupněm B - 85 body.

lng. Jana ToulováV Brně dne 31.5.2016
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