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Abstrakt: 

Předkládaná práce se zabývá rozdíly mechanických vlastností povrchových úprav desek 

plošných spojů a více druhů použitých pájecích past. Praktická část práce popisuje všechny 

nutné kroky k výslednému provedení experimentu. Výsledkem je zhodnocení naměřené 

mechanické pevnosti pájeného spoje pro jednotlivé povrchové úpravy a druhy pájek, nárůstu 

tloušťky intermetalických vrstev při dlouhodobém stárnutí a chování struktury pájeného 

spoje.       

Abstract:  

This thesis deals with the differences between the mechanical properties of surface 

conditionings of the printed circuit boards and various types of soldering pastes. The practical 

part of the thesis describes all the steps necessary to conduct the experiment. The experiment 

will evaluate the measured mechanical strength of the solder joint for each surface 

conditioning, the types of solders, the increase in thickness of the intermetalic layer during 

long-term aging and the change in the structure of the solder joint. 
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Úvod  
 
 

Pájený spoj je nezbytnou součástí každého elektrického zařízení. Vzhledem  

k zpřísněným ekologickým normám platí zákaz používat olovnaté pájky, tedy až na určité 

výjimky. Díky tomu nastal průlom ve výzkumu prvků používaných v bezolovnatých pájkách. 

Pro výrobce elektrotechnických zařízení je důležitá vysoká kvalita vstupních polotovarů.        

V případě vodičů, vývodů elektronických součástek a pájecích plošek na deskách plošných 

spojů je jedním z požadavků, aby měly vysokou přilnavost, pájitelnost a byly chráněny proti 

chemické korozi. K dosažení těchto vlastností se používají různé povrchové úpravy desky 

plošných spojů. V této práci jsou použity povrchové úpravy: HAL, ENIG, Imersní cín, 

Galvanické zlato. Pro zapájení součástek jsou použity dva druhy pájecích past SAC 

a SN100C.  

Zásadní problém je, že pájka reaguje s materiálem podkladu (nejčastěji měď, nikl, 

zlato) a díky tomu vzniká intermetalická vrstva s typickou tloušťkou desetiny mikrometru. 

Pro dosažení dobré adheze mezi pájkou a povrchem je vznik této vrstvy nezbytný. Tyto  

a další vlastnosti pozitivně ale i negativně ovlivňují samotné mechanické vlastnosti pájeného 

spoje. Shrnutím této práce je porovnání dvou druhů pájecích past a čtyř povrchových úprav 

při dlouhodobém stárnutí.  
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1 Pájený spoj a pájka 
 

Pájený spoj je tvořen přibližně 75 % pájky, zbylých 25 % tvoří povrch pájecí plochy  

a vývod součástky. Z toho můžeme usoudit, že pájka je v procesu pájení základní součástí,  

a proto musí být jejímu výběru věnována nejvyšší pozornost. Při volbě pájky je posuzována 

řada požadavků, z nichž rozhodující jsou ve většině případů následující kritéria: 

• cena a dostupnost,  

• elektrické a mechanické vlastnosti,  

• pájitelnost v daném procesu. 

  

Proto musí být pájka na trhu za cenu odpovídající požadavkům pro konkrétní typ 

výrobku, její použití musí zajišťovat technologickou slučitelnost s příslušným typem 

výrobního procesu a parametry pájených spojů musí splňovat požadavky na jakost  

a spolehlivost finálního výrobku. 

Bohužel přechod na bezolovnaté pájky zapříčinil řadu změn, a díky tomu byl nutný 

zásah do technologického procesu spojeného s pájením. Bezolovnaté pájky mají výrazně 

odlišné vlastnosti od olovnatých pájek a zásadní rozdíl je v ceně nákupu. U bezolovnatých 

pájek je i řádově vyšší. Pro tyto pájky je ve většině případů potřeba přítomnost minimálně 

60% Sn a zbytek je doplňován většinou drahými kovy. Cena slitiny závisí na ceně 

jednotlivých složek a závisí na dostupnosti použitých prvků.  

 Dnes se už vyskytuje celá řada bezolovnatých pájek, avšak jejich způsob použití není 

zcela shodný s pájkami Sn/Pb. Zásadní, ale ne jediný rozdíl, je bod tavení pájkové slitiny, 

který je o něco vyšší díky použitým slitinám. Zatímco pájky Sn/Pb dosahují tekutého stavu při 

teplotě 183 °C, u většiny bezolovnatých pájek je tento stav dosažitelný v rozmezí teplot 195-

227 °C, v závislosti na jejich složení. 

1.1 Bezolovnaté pájky 

 
SAC305 – Bezolovnatá tyčová pájka [1] 

Složení:  Sn96,5/Ag3,0/Cu0,5 
Vlastnosti: 

• nejlevnější slitina ze skupiny Sn/Ag/Cu, 

• nízký bod tavení (217°C - 218°C), 

• slitina Sn/Ag/Cu s nejlepším smáčením, 

• slučitelnost se všemi typy tavidla, 
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• vynikající spolehlivost pájeného spoje, 

• vynikající odolnost vůči únavě. 

SAC305 je bezolovnatá slitina, která obsahuje 96,5 % cínu, 3 % stříbra a 0,5 % mědi. 

Tato slitina spadá pod doporučení JEIDA – (Sdružení japonských vývojářů elektroniky) pro 

bezolovnaté pájení. SAC305 je blízká náhradě za slitinu 63Sn/37Pb pro pájení vlnou  

a ruční pájení, vyniká svoji velmi dobrou dlouhodobou stabilitou v technologiích SMT. Při 

pájení vlnou slitina SAC305 produkuje méně strusky než jiné pájecí slitiny, zajišťuje dobré 

smáčení a vynikající pevnost spoje. Slitinu SAC305 je možno používat ve stávajícím zařízení, 

procesech, v kombinaci se stávajícími povlaky a chemickým složením tavidel. Slitina 

SAC305 se dodává ve formě tyčí, drátu s jádrem, pevného drátu, fólie, předem formovaných 

prvků, prášku a vodou rozpustných a kalafunových pájecích past, nevyžadujících čištění.  

 

SN100 Bezolovnaté pájecí slitiny [2] 
 

 Slitiny SN100 byly vyvinuty jako alternativy k SAC. Důvodem byla cena, protože 

stříbro obsažené v SAC zvyšuje cenu pájecí slitiny. Zásadní vlastností je nižší agresivita vůči 

pájecím a jejich vanám z nerezové oceli a nižší tvorba strusky. Jejich použití je ideální pro 

hromadné pájení. Nevýhodou je výrazně vyšší pájecí teplota.  

 

SN100C (Sn/Cu/Ni) 
Složení:  Sn99,35/Cu0,6/Ni0,5 

Vlastnosti: 

• teplota pájení (226 – 227°C), 

• neobsahuje stříbro ani vizmut, 

• eutektická slitina, 

• pájení bez můstků a rampouchů, 

• hladké, lesklé, dobře tvarované kužely, bez ohledu na rychlost ochlazování, 

• dobrý průnik průchozím otvorem, 

• dobré utváření kuželu na horní straně, 

• tvorba strusky stejná nebo nižší než u pájky Sn/Pb, 

• nevyžaduje dusíkovou atmosféru, 

• neeroduje měď z otvorů, plošek a vodičů, 

• nízká míra louhování mědi usnadňuje řízení obsahu mědi v pájecí lázni, 

SN100C je bezolovnatá pájecí slitina, vyvinutá firmou Nihon Superior v Japonsku, 

která obsahuje cín, měď a malé množství niklu. Vyniká pomalým a rovnoměrným růstem 
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intermetalické vrstvy na rozhraní pájky a substrátu. Funguje dobře i při selektivním pájení  

a pájení namáčením. Výsledkem těchto vlastností je, že nabízí vysokou produktivitu ve 

srovnání s ostatními bezolovnatými pájecími slitinami, což bylo ověřeno během více než šesti 

let průmyslového využití.   

 

SN100Sb (Sn/Cu/Ni/Sb) 
Složení:  Sn99,16/Cu0,6/Sb0,2/Ni0,04 

Vlastnosti: 

• teplota pájení (226 - 227°C), 

• ideální pro proces pájení vlnou, 

• eutektická slitina, 

• pájení bez můstků a rampouchů, 

• hladké, lesklé, dobře tvarované kužely, bez ohledu na rychlost ochlazování, 

• dobrý průnik průchozím otvorem - lepší než u ostatních slitin, 

• dobré utváření kuželu na horní straně, 

• tvorba strusky stejná jako u slitiny SN100C 

• nevyžaduje dusíkovou atmosféru, 

• neeroduje měď z otvorů, plošek a vodičů, 

• nižší agresivita vůči nerezové oceli a jiných materiálů pájecí lázně ve srovnání 

se slitinami Sn/Ag/Cu. 

SN100Sb je bezolovnatá pájecí slitina, která obsahuje cín, měď a malé množství 

antimonu a niklu. SN100Sb nabízí vynikající vlastnosti pro hromadné pájení vlnou. Podobně 

jako u pájky SN100C je dobrá odolnost vůči tepelné únavě. Vlastnosti hodně podobné jako 

u Sn/Pb. Pomalý a rovnoměrný růst intermetalické vrstvy na rozhraní pájky a substrátu.   

           Vzhledem k tomu, že proces přetavení bezolovnaté pájky probíhá v daleko užším 

rozmezí teplot, než je tomu u klasických olovnatých pájek (process window je užší), je třeba, 

aby pájecí vlny či pece pro pájení přetavením fungovaly s mnohem vyšší přesností. V případě 

pájení přetavením, které dnes v technologii povrchové montáže převládá, je proto vhodné 

použít pece s urychleným prouděním, kde lze snadněji kontrolovat teplotu i při vyšších 

hodnotách. Řada dodavatelů bezolovnatých past rovněž doporučuje použití dusíkové 

ochranné atmosféry. Ta redukuje tvorbu oxidů v pájeném spoji, a tím výrazně podporuje 

nejen lepší smáčivost, ale v konečném provedení i vyšší jakost pájeného spoje. 

Jelikož spoje vytvářené užitím bezolovnatých pájek jsou vzhledově matnější, než spoje 

vytvářené pájkami Sn/Pb, lze v ochranné dusíkové atmosféře částečně potlačit i tento 

vzhledový jev. 
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2 Pájecí pece 
 

 Pece pro pájení přetavením prochází neustálým vývojem spočívajícím nejen v systému  

urychleného proudění, ale i v dalších konstrukčních zlepšeních, které zahrnují především: 

zvýšení počtu přetavovacích zón a změnu v konfiguraci těchto zón,  

• redukci celkové délky pece,  

• zlepšené možnosti centrování desky.  

 

Pece konstruované pro přetavení bezolovnatých pájek jsou typické vícesektorovou 

přetavovací zónou, přičemž délka jednotlivých zón se zkracuje. Tato nová konfigurace přináší 

lepší kontrolu procesu. Moderní výrobní pece mají předehřívací, přetavovací a chladicí zónu, 

jejichž celková délka je kolem 350 cm, a to při stejné propustnosti jakou mají obvykle pece 

délky 400 cm a více. 

Centrování desky spočívá v reagování na vliv vyšších teplot na pájené desce. Vzroste-

li teplota nad 150 °C, vstupuje pájená deska do tzv. fáze skelného přechodu, což vyvolává 

prohnutí desky. Vyšší teplota zvyšuje míru prohnutí a také nebezpečí trvalé deformace desky. 

To je kritické právě při přetavení první osazené strany u oboustranně osazených desek, 

protože následné osazování druhé strany prohnuté desky by bylo obtížné.  

Nejnovější řešení podpory centrování desky zahrnují tento mechanismus jen v těch 

sekcích pece, kde je to vyžadováno, tj. v sekci přetavení a chlazení. Navíc přetavovací pece 

využívající dusík vyžadují oddělení sběru tavidla za účelem jeho odstranění z pece. Se 

zaváděním norem řady ISO 14000 je vyžadován podobný systém i pro technologii přetavení 

bez ochranné atmosféry. A to za účelem zamezení úniku těkavých látek do ovzduší. 

Automatický systém zajišťující odstranění tavidla rovněž slouží k uchování vnitřní čistoty 

pece a minimalizaci přerušení výroby za účelem údržby pece.  

V průběhu klasického pájení je v peci vysoká teplota a ve vzduchu je obsažen kyslík, 

což vede k rychlejší oxidaci kovových povrchů, než při použití ochranné atmosféry.               

Je tedy nutné používat pájecí pasty s tavidly, která mají vyšší aktivitu. 

Z důvodů požadavku omezení, nebo nejlépe i vyloučení použití tavidel při pájení se 

začaly hledat další možnosti, jak zabránit vzniku oxidů v pájeném spoji. Ze samotné podstaty 

oxidace je zřejmé, že jednou z cest je zamezení přístupu kyslíku do prostoru pájení 

vytvořením ochranné atmosféry – nejpoužívanější dusík. Čím nižší bude objem kyslíku uvnitř 

pece, tím více bude i zmenšena tvorba oxidace kovů. Z toho je patrné, že bude-li objem 

zbytku kyslíku nízký, bude také možné použít pasty s nižším objemem tavidla, což je jeden  

z hlavních důvodů pro použití této metody. Díky této metodě získáme výrazně lepší smáčivost 
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pájených povrchů v důsledku dosažení vyššího povrchového napětí a tím budou také 

vytvořeny předpoklady pro dosažení vyšší jakosti pájených spojů. 

Dalšími důvody pro použití ochranné atmosféry jsou také stále přísnější předpisy pro 

ochranu životního prostředí, rostoucí požadavky na jakost, a také připravenost pro pájení 

nových typů stále menších součástek. Dosažení určitého zlepšení u pájení přetavením je 

pozorovatelné již od hladiny kyslíku 1000 ppm. Při hodnotě 500 ppm již lze pozorovat 

zřetelně dobrou smáčivost a také potlačení možné změny barvy desek plošných spojů  

v blízkosti spojů.  

 

Pájení v ochranné atmosféře má tyto výhody: 

• redukce použití tavidel (důležité pro ochranu životního prostředí),  

• možnost pájení přímo na povrch mědi a další typy desek s různými druhy 

povrchových úprav,  

• lesklejší a lépe tvarované spoje (z vizuálního pohledu),  

• lepší smáčivost součástek,  

• nižší pravděpodobnost opálení desky a také zbytků tavidla,  

• omezení tvoření zkratů a nezapájených (studených) spojů.  

 

K nevýhodám pájení v ochranné atmosféře patří vyšší pořizovací i provozní náklady, 

způsobené stálou spotřebou plynu. Z ekonomických důvodů je jako ochranná atmosféra 

používán dusík. Spotřeba je závislá na propustnosti a rozměrech desky, stejně jako na počtu  

a typu součástek. S ohledem na reálné výrobní podmínky (100 desek/h, délka 300 mm, šířka 

300 mm) spotřebují plně konvekční pájecí pece pro zbytkový objem kyslíku 400 ppm asi 

15m3/h N2. Ačkoliv přestavba standardních pecí (těch, které nejsou schopny pracovat 

s ochrannou atmosférou) není obyčejně možná, řada firem se pro pece s ochrannou 

atmosférou rozhoduje proto, aby byly připraveny pro případ, kdy bude pájení v dusíkové 

atmosféře nezbytné. Alternativou jsou pak konstrukce pecí, které lze přizpůsobit pro použití 

ochranné atmosféry dodatečně. 

Dusíková atmosféra je cenově nejdostupnější, ale není jediná. Používají se další plyny, 

jako jsou: hélium, argon, vodík, kysličník uhličitý a další. Z těchto jmenovaných je chemická 

aktivita dusíku nereagující oproti ostatním. To znamená, že nereaguje s pájkou ani 

povrchovou úpravou pájecí plošky desky plošných spojů.  
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2.1 Teplotní profil pro pájení přetavením 
  Určení optimálního teplotního profilu (závislost průběhu teploty na čase) prochází 

řadu let vývojem. Optimálním teplotním profilem se rozumí takový profil, který by zajistil 

maximální jakost a životnost pájeného spoje. Zachytit všechny technologické faktory působící 

v procesu pájení je velmi obtížné, ty nejdůležitější jsou znázorněny v Ishikawově diagramu na 

obr. 1. 

 

Obrázek 1.: Ishikawův diagram faktorů působících v procesu pájení [7] 

 

Z diagramu je patrné, že v procesu pájení působí na životnost spoje čtyři základní 

faktory. Na tyto faktory je potřeba brát zřetel už při návrhu desek plošných spojů. 

Samozřejmě pak při samotném osazování a pájecím procesu.   

 

Tabulka 1.:  Faktory působící na životnost spoje [7] 

Faktory působící na životnost spoje    

Teplotní profil náběh teploty tavené pájky 
  teplota nad roztavenou pájkou 
  doba pájení 

  rychlost chlazení 

Geometrie pájecích ploch tvar 
  velikost 

  umístění na substrátu 

Materiál pájecích ploch čistota 

  složení 

Povrchová úprava pájka 

  složení 
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Doporučený teplotní profil, včetně doby a rychlosti ohřevu, pro bezolovnaté pájky je zobrazen 

na obr. 2. 

 

 

Obrázek 2.: Doporučený teplotní profil pro bezolovnaté slitiny [8] 

 

Vyšší hodnoty bodu tavení vyžadují zkrácení doby trvání procesu. Eutektické pájky 

Sn/Pb mají bod tavení 183 °C a plně tekutého stavu dosahují v teplotním rozmezí 205-215 °C. 

Maximální teplota substrátu desky plošných spojů se v tomto případě pohybuje v teplotním 

rozmezí 240-250 °C. Avšak bod tavení většiny bezolovnatých pájek se pohybuje v rozmezí 

teplot 215-220 °C a teplota plně tekutého stavu je dosahována až při 225-235 °C. Jelikož 

maximální možná teplota desky plošných spojů zůstává stejná, zúží se teplotní rozsah 

průběhu procesu na 152,5 °C. Toto menší rozmezí teplot vyžaduje, aby přetavovací pec 

fungovala s vyšší schopností reprodukce, tedy s přesným dávkováním energie. Kromě vyšších 

teplot vyžaduje většina bezolovnatých pájecích past prodlouženou dobu setrvání v tekutém 

stavu, obvykle 60 až 90 s oproti tradičním 40 až 60 s. 

 Ruční pájení se vyznačuje některými důležitými vlastnostmi souvisejícími se značným 

podílem působení subjektivního faktoru v průběhu celého procesu 

 Pro ruční pájení je nutno dodržet základní obecně platná pravidla:  

• definovat vztah mezi teplotou pájky a teplotou hrotu tak, aby bylo dosaženo 

požadované teploty pájky v co nejkratším čase,  

• teplota hrotu by měla být mezi 320 a 350 °C,  
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• vyrovnání teploty mezi hrotem a pájeným spojem se musí pohybovat v pásmu nad 

bodem tání pájky přibližně 225 °C a pod hranicí 250 °C, kde už je pájená 

součástka vystavena nebezpečí poškození a v pájeném spoji dochází k výraznému 

nárůstu intermetalické vrstvy, 

• čas vlastního pájení (doba, po kterou se pájka nachází v tekutém stavu) je třeba 

dodržet v rozmezí 2 až 4 s, tato doba je ovšem závislá také na typu a rozměru 

součástky, u součástky menšího rozměru a hmotnosti může být tento čas o trochu 

nižší,  

• celkový čas pájení včetně ohřevu závisí na výkonu pájedla, tepelném odporu 

pájecího hrotu a teplotních přechodových odporech souvisejících také s typem 

pájených součástek a velikostí substrátu a pájecí plošky.  
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3 Povrchové úpravy DPS 
 

3.1 HAL 

(Hor Air Levelling) - je metoda ponoření desky do SnPb nebo dnes i do bezolovnaté 

pájky s následným zarovnáním přebytku pájky horkým proudem vzduchem. Vrstva je 

stabilnější než povlak cínu. SnPb slouží jako povrchová ochrana měděného povrchu proti 

oxidaci. Tento proces je ale energeticky dost náročný. Je zde velmi špatná rovinatost povrchu 

a deska je při procesu zatěžována velkým teplotním šokem. Použití HALu s pájkou SnPb se 

kvůli olovu z ekologických důvodů musí začít omezovat. Začíná se používat HAL 

s bezolovnatou pájkou, který má však stále poměrně velké náklady na energii a vzhledem 

k tomu, že se celá deska musí ponořit do pájky, která je o 20 % teplejší než olovnatá, dochází 

k větší deformaci desky. 

 

3.2 ENIG – NiAu 

(Electroless Nickel Immersion Gold) - sloučenina niklu se na odhalený měděný povrch 

nanese chemicky v lázni do které se přidává palladium, jeho přítomnost bohužel způsobuje 

menší smáčivost. Zlato se pak nanáší imersně bez přítomnosti redukčních činidel  

a elektrického proudu. 

 

3.3 ENEPIG 

(Eletroless Nickel Electroless Palladium Immersion Gold ) - kombinace těchto kovových 

vrstev je zvláště vhodná pro bezolovnaté pájení a hlavně pro bondování zlatým drátem. Také 

se díky těmto vrstvám vytvářejí křehké prasklinky na povrchu BGA. Také se provádí 

nahrazení sekundární povrchové úpravy, používané převážně v deskách plošných spojů 

mobilních telefonů - nanáší dva povrchy na destičku: OSP v BGA oblasti pro lepší pájení 

a ENIG pro panel tlačítek pro lepší kontakt. S touto povrchovou úpravou je doba výroby 

zkrácena, protože se použije pouze jeden povrch na vše. Není nutné pokrývat BGA pájecí 

plošky s OSP ochranným filmem při provádění ENIG procesu.  
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3.4 OSP 
(Organic Solder Protectives) - chemická metoda nanášení organických inhibitorů oxidace 

mědi na odhalený měděný povrch desky plošných spojů, zpravidla po tisku nepájivé masky. 

Používají se často látky na bázi benzoimidazolů. Používá se především na jednostranné desky, 

výborná rovinatost povrchu, oproti HALu je levnější o 20%- 40%, dlouhodobé elektroizolační 

vlastnosti. Spolehlivost pájených spojů je srovnatelná s povrchovou úpravou HAL. 

Nevýhodou je ovšem krátká doba doporučené skladovatelnosti a rozdílné vlastnosti OSP 

povrchů od různých výrobců. 

 

3.5  Galvanické zlato 

Na povrch desky je za pomoci elektrolýzy nanesen povrch zlata, který je dostatečně 

rovinný a vhodný i pro bondování, ale i jiné využití. Tato metoda galvanického zlacení, je 

velice kvalitní v mnoha směrech a dává plošnému spoji i značnou estetickou váhu. Metoda 

rovněž zjednodušuje, a tedy zlevňuje proces výroby prokovené desky. 

 

3.6  Imersní cín 
Cín je nanášen chemickou cestou. Deska je ponořena do roztoku chemického cínu a tím 

vznikne povrch imersního cínu, který je nejlépe smáčivý s cínovou pájkou, cenově dostupný, 

technologicky poměrně nenáročný a ekologicky velmi vyhovující.  

 
 

Tabulka 2.: Základní srovnání vlastností povrchových úprav [5] 

Povrchová úprava     => HAL ENIG-NiAu  OSP Galv. Au Imersní.Sn 
Vícenásobný teplot. cyklus  ano ano problém ano ano 
Dobrá rovinatost povrchu ne ano ano ano ano 
Tloušťka vrstvy [µm] 1 -- 20 5 0,5 0,16 0,1 
Fine Pitch aplikace problém ano ano ano ano 
Kontaktování ne ano ne ano ne 
Teplotní stres na 65°C ano ne ne ne ne 
Údržba lázně obtížná střední snadná snadná snadná 
Řízení procesu střední obtížné snadné snadné snadné 
Náklady střední vysoké nízké střední nízké 
Ekologické aspekty špatné (Pb) dobré dobré dobré dobré 
Bezolovnatá pájka SAC vyhovuje vyhovuje vyhovuje vyhovuje vyhovuje 
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4 Nepájivá maska 
 

Desky plošných spojů se po provedení procesu leptání ve velké míře opatřují 

nepájivou maskou. Je to převážně poloprůhledná izolační vrstva typicky zelené barvy, (lze 

použít i jiné barevné provedení - dle požadavků zákazníka). Při jejím nanášení se nechávají 

odkryté jen pájecí plošky, zbytek vodivých cest se zakrývá a tím se zlepšují izolační vlastnosti 

desky, současně brání poškození vodivých cest, jak mechanickým poškozením, tak i proti 

vnějším vlivům jako je vlhkost, kyselé nebo zásadité prostředí. Slouží také pro orientaci při 

kontrole, opravách a při nastavení pro osazování součástkami. Často se na nepájivou masku 

tiskne servisní potisk, označení desek a jméno nebo logo výrobce či distributora. Vyznačuje 

umístění součástek a jejich označení podle elektrického schématu. 

Nepájivých masek je vyrábí mnoho druhů. Základní dělení je na masky permanentí  

a snímatelné. Masky se liší různými vlastnostmi, jako jsou lesk/mat, barva, způsob osvitu  

a vytvrzení. Navíc se používají jednosložkové a vícesložkové (používají přídavné tvrdidlo). 
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5 Vlastnosti pájeného spoje 

5.1 Stárnutí materiálu 

Pájený spoj představuje heterogenní dynamický systém, jehož přibližné složení tvoří 

75 % pájky, 15-20 % pájecí plošky součástky a 5-10 % vývod součástky. Toto procentuální 

zastoupení jednotlivých složek je u každého spoje odlišné, i jejich podíl na jakosti spoje je  

různý. To znamená, že těmto složkám podílejícím se na pájitelnosti je potřeba věnovat 

dostatek pozornosti už na začátku celého procesu pájení.  

Důležitou otázkou je, jakým způsobem můžeme určit životnost spoje, nebo-li jakou 

životnost pájených spojů lze pro danou aplikaci zaručit. Životnost spoje berme v tomto 

případě jako čas, respektive dobu, po které bude zaručena spolehlivá funkce spoje. Stárnutí 

pájených spojů je zásadním způsobem ovlivněno tvorbou intermetalické vrstvy vytvořené na 

rozhraní cínu a mědi, jak je patrné z obr. 3.  

Samozřejmě nedochází k vytváření intermetalických vrstev jen na rozhraní pájka  

a pájecí ploška na desce plošných spojů, ale vzniká i mezi měděnou vrstvou a povrchovou 

úpravou a také mezi pájkou a pájecí ploškou součástky. Tyto vrstvy vznikají mezi různými 

druhy kovů a jejich povrchy.  

 

 

 

Obrázek 3.: Detailní pohled na strukturu pájeného spoje tvořeného pájkou Sn/Pb [6] 
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 Výše zmiňované vrstvy na jedné straně potvrzují, že došlo k vytvoření pájeného spoje, 

ale na straně druhé působí na zhoršení jeho vlastností, ať už zvyšováním odporu spoje nebo  

s postupem času dokonce i jeho mechanickým narušením. Intermetalická vrstva je tvořena 

intermetalickými slitinami Cu6Sn5, Cu3Sn a jinými, které mají tu negativní vlastnost, že 

postupem času narůstají – tj. zvětšují svoji tloušťku, což je výrazně urychlováno působením 

zvýšených teplot. Běžné tloušťky intermetalické vrstvy se pohybují řádově v jednotkách 

mikrometrů, ale postupem času mohou narůstat až několika desítek mikrometrů. Takový spoj 

pak už ztrácí své mechanické a elektrické vlastnosti, v určitém okamžiku přestává plnit 

požadovanou funkci – dochází až k destrukci samotného pájeného spoje. 

 

5.2 Proces stárnutí 
Stárnutí v souvislosti s elektronickým kompletováním součástek vede ke zhoršení 

pájecích vlastností. Po dobu skladování součástek se může vyskytnout koroze pájení 

schopných povrchů. Většinou tento jev nastane, pokud po výrobě desky plošných spojů ulpí 

nečistoty na povrchu. Hlavní příčinnou změn povrchu je reakce s plynným prostředím při 

skladování: oxid dusičitý, oxid uhličitý, oxid siřičitý nebo molekula kyslíku O2, vlhko atd. Pro 

dané chemické složení uskladňovacího prostředí je reakce povrchů komponent závislá na 

teplotě. Povrch pájecích plošek připravených na pájení se mění s časem během skladování, 

 a to se projevuje ve zhoršení schopnosti pájení a může to mít přímou souvislost se složením 

povrchu plošky. Když okraje součástky mají ochrannou vrstvu, je u kovu neobvyklé, aby se 

tavil během pájecího procesu nebo se rozpouštěl a reagoval dostatečně rychle. V každém 

případě je tu velký kompoziční gradient (vzestup) uvnitř rozehřáté pájky na rozhraní 

kapalného a pevného stavu. Díky těmto procesům nemůžeme uvážit jen účinek na pájení 

vnějšího povrchu schopné oblasti, ale také složení a morfologii krycího substrátu styčné 

plochy. Během skladování při pokojové teplotě se složení styčné plochy pájeného spoje mění 

difúzí pevných látek ze substrátu do povrchové krycí vrstvy a naopak. Na rozhraní těchto 

vrstev je hlavním, na čase závislým jevem, obvykle cín a jedna či více složek substrátu, které 

působí na nárůst intermetalické vrstvy, nebo směsí mezi jedním druhem krycí vrstvy. Kovové 

nebo organické nečistoty se mohou vyloučit do rozhraní (ve skutečnosti vlastně do volného 

povrchu), buď během sesedání krycí vrstvy nebo následovně během napařování, zacházení, či 

při skladování v pokojové teplotě. Vylučování probíhá difúzí buď druhů nečistot uvnitř 

substrátu, nebo krycí vrstvy.  
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5.3  Mechanické namáhání 
 Rozlišujeme dva druhy mechanického namáhání: 

• externí (na pájený spoj působí zvenčí, např. vibrace) 

• interní (pájený spoj je namáhán v důsledku změn vnitřních procesů, např. tepelným 

namáháním).  

 

 Mechanické namáhání způsobuje únavu materiálu spoje, která se pak projevuje 

zhoršením jeho mechanických vlastností a následným mechanickým narušením. Namáhání 

způsobené rozdílnými délkovými roztažnostmi materiálů spoje je vyvoláno tepelným 

ohřevem. 

 

5.4  Tepelné namáhání 
 Tepelné namáhání je důsledkem působení tepla na pájený spoj. Může být způsobeno 

vlivem okolí (např. aplikace v automobilu, v topných elektrospotřebičích, klimatizačních 

zařízení, apod.), nebo vzniká v samotném obvodu jako vedlejší produkt v důsledku 

vyzařovaného ztrátového výkonu (to je charakteristické pro růst integrace, kdy je ve stále 

menším objemu vyzařován stále větší výkon). Působení tepla způsobuje procesy, které jsou 

buď nevratné (stárnutí materiálu v důsledku změny struktury, nárůst intermetalické vrstvy 

apod.), nebo vratné (změny rozměrů, průhyby materiálu apod.).  

 

5.5   Životnost pájených spojů 
 Životnost výrobku je obecně definována dobou, za kterou se výrobek opotřebuje 

natolik, že nemůže plnit svoji požadovanou funkci.  Životnost většiny výrobků se pohybuje  

v řádu několika let, proto už v minulosti u klasických součástek využívala metoda 

zrychlených zkoušek. Jedná se o simulaci pracovního režimu za zvýšené teploty, nebo  

i v režimu střídání záporných a kladných teplot a případně zvýšené relativní vlhkosti. To 

urychluje stárnutí a dochází k simulaci vnitřních jevů v pájených spojích a součástkách 

nastávajícím za běžného provozu, a tím je urychlována jejich degradace. Jedná se především  

o fyzikální procesy difúze a elektrochemický proces koroze. Difúze materiálů se projevuje již 

zmíněným vznikem intermetalických slitin a jejich neustálým nárůstem. Vzhledem k tomu, že 

tyto vrstvy vykazují zhoršené elektrické vlastnosti, především vodivost, vede tento proces  

k degradaci, a postupně k nefunkčnosti spoje.  
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 Elektrochemická koroze mění vlastnosti materiálu spoje, především narušuje jeho 

homogenitu, zhoršuje adhezi a rovněž vede k jeho destrukci. Pro testování životnosti pájených 

spojů je možné stanovit zkoušky teplotními cykly, např. od -50 °C do +150 °C po určitou 

dobu, např. 1000 hodin, nebo pro určitý počet cyklů, např. 1000. Tyto zkoušky mohou 

probíhat navíc za zvýšené relativní vlhkosti, např. 95 %. Pro simulaci mechanického 

namáhání, třeba. pro aplikaci v automobilovém průmyslu, lze využít také vibrace. Sleduje se 

vodivost spojů, jejich vzhled a mechanická pevnost, např. po každých 250 hodinách.  

Z hlediska pájitelnosti a zvláště smáčivosti je difúzní jev hodnocen jako pozitivní, neboť 

svědčí o vlastním vytvoření spoje. Avšak jeho druhotním důsledkem je růst intermetalických 

vrstev, kde je většinou dominující struktura Cu6Sn5. Tato vrstva tvoří bariéru mezi čistým 

cínem na jedné straně a kovem kontaktní plošky na straně druhé jak je patrné z obrázku 4.: 

 

 

Obrázek 4.: Tvary  pájených spojů: a) BGA, b) propojení skrz DPS, c) SMD s detailem místa spoje [7] 

 

 
 Vznik difúzní vrstvy je z hlediska vytvoření jakéhokoli spoje nezbytným průvodním 

jevem, ovšem s rostoucí tloušťkou snižuje pevnost spoje. Nadměrný růst této vrstvy může být 

vyvolán buď v samotném počátku vzniku spoje při ohřevu (vyšší teplota nebo dlouhá doba 

ohřevu), nebo také ohřevem pájeného spoje během provozu. 

 Nárůst intermetalické vrstvy probíhá především na úkor cínu, a tím vlastně dochází  

k postupnému úbytku samotného pájeného spoje. To způsobuje znatelné zhoršení elektrických 

a mechanických vlastností spoje, vedoucí s nárůstem času až k jeho nefunkčnosti. Nárůst 

intermetalické slitiny Cu6Sn5 je znázorněna na obrázku 5. Jsou to tři obrázky jdoucí 

v časovém sledu za sebou, kde postupem času narůstá tato vrstva a zvětšuje se množství 

trhlin. 
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Obrázek 5.: Znázornění vlivu stárnutí a namáhání v intermetalické vrstvě Cu6Sn5: a) objevují se 
trhliny,b) vrstva roste, trhlin přibývá a zvětšují se, c) vrstva a trhliny  rostou, může dojít k destrukci  [7] 

 
 Tloušťka intermetalické vrstvy nejen roste, ale současně se zvětšují i trhliny, postupně 

se spojují, až dojde k úplné degradaci pájeného spoje. Kritická místa pájených spojů jsou 

především na kraji struktury Cu6Sn5. Zde se stárnutí a namáhání projevuje nejen samotným 

růstem vrstvy, ale i vznikem trhlin v této struktuře. Každé zvětšení vrstvy a trhlin se sebou 

přináší zhoršení jak mechanických, tak i elektrických vlastností, které se projevují poklesem 

elektrické vodivosti spoje. Čím více trhlin se ve vrstvě objevuje, tím vzniká větší přechodový 

odpor, který způsobuje vyšší tepelné namáhání spoje a vrstva i trhliny se tudíž dále rozšiřují.  
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6 Intermetalické vrstvy, fáze 
 

“Intermetalické vrstvy na rozhraní mezi materiálem substrátu a pájecí slitinou výrazně 

ovlivňují spolehlivost pájeného spoje. Na straně jedné zajistí vyšší pevnostní charakteristiky 

formovaného spoje, na straně druhé jsou intermetalické vrstvy podstatně křehčí než pájka  

i základní materiál a tím redukují životnost pájeného spoje. Pokud budeme uvažovat použití 

SnPb pájku a Cu základní materiál, dojde k vytvoření intermetalických slitin Cu6Sn5 (teplota 

tavení 415°C) a Cu3Sn (teplota tavení 670°C). Olovo se reakcí neúčastní. Po ztuhnutí pájky se 

zastaví vytváření intermetalické vrstvy mechanismem rozpouštění a pokračuje mechanismem 

difůze v pevné fázi - difúze je výrazně větší při zvýšených teplotách.“ [4] 

 

 Tloušťka intermetalické vrstvy není statická, ale s časem roste. Rychlost růstu závisí 

na teplotě a růst pokračuje dokonce i při pokojové teplotě. Je-li vrstva pájky tenká, může ji 

intermetalická slitina celou nahradit a její vlastnosti se výrazně liší od té původní. Vývod 

součástky pokrytý pájkou pro dosažení lepšího smočení při pájení je pokryt intermetalickou 

vrstvou, která je nesmáčivá a má vyšší teplotu tání. Mohlo by se zdát, že problémy nastanou 

jen v případě, že upravený materiál budeme skladovat delší dobu. Výzkum intermetalických 

slitin ukázal, že se současně s tenkou vrstvou vytvářejí v objemu krystaly intermetalické 

vrstvy ihned po přetavení a mohou vystoupit až k povrchu. Místa s intermetalickou vrstvou 

jsou matná. Tento jev způsobuje problémy s optickou kontrolou korektně zapájených spojů. 

Mechanické vlastnosti nejčastěji vyskytovaných  intermetalických slitin zobrazuje tabulka 3. 

Jsou zde uvedeny tři intermetalické slitiny a dva povrchy (měď a nikl). Odpor jednotlivých 

vrstev je výrazně vyšší než odpor povrchů. Naopak tepelná vodivost se mnohonásobně 

zmenšuje. Pro dokonalejší přehled je k tabulce přidán i graf – obrázek 6. 
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Tabulka 3.: Vlastnosti mědi, niklu a jejich intermetalických slitin při pokojové teplotě [3] 

  Cu6Sn5 Cu3Sn Ni3Sn4 Cu Ni 

Tvrdost podle Vickerse ( kg/mm2 ) 378 343 365 50 15 

Tepelná vodivost ( W/m*K ) 34,1 70,4 19,6 386 90,5 

Odpor ( µΩ*cm ) 17,5 8,9 28,5 1,7 6,8 

1

10

100

1000

Cu6Sn5 Cu3Sn Ni3Sn4 Cu Ni

materiál

Tvrdost podle Vickerse ( kg/mm2 )

Tepelná vodivost ( W/m*K )

Odpor ( µΩ*cm )

 

Obrázek 6.: Graf vlastnosti mědi, niklu a jejich intermetalických sloučenin při pokojové teplotě 

 

6.1 Nárůst intermetalické vrstvy 
Když se dva kovy nebo dvě slitiny dostanou do úzkého kontaktu s dalším, objevuje se 

difúze jednoho či více druhů každé slitiny do té druhé. V některých situacích, pokud dojde 

k silné interakci (vzájemnému ovlivňování) mezi těmito druhy, může se vytvořit 

intermetalická vrstva, což je materiál s přesně stanovenou stechiometrií. Pokud je pájka  

i substrát v pevném stavu jako při skladování, rovnovážného stavu je dosaženo až po velmi 

dlouhém čase. Když je pájkou kapalina, během výroby komponentu a v průběhu pájení, tak se 

mnohem rychleji přibližuje k rovnováze, protože rychlost rozhodujícího kroku je roztavení 

rozhraní spíše než difúze pevných látek. Od ochranné, pájení schopné krycí vrstvy, například 

Sn/Pb se používá při elektrolytickém pokovování s nebo bez tavení, nebo pokovení ponorem 

do roztavené slitiny. Je třeba uvážit růst intermetalické vrstvy v kontaktu s tekutou a pevnou 

pájkou.  

Intermetalické vrstvy mohou mít škodlivé účinky nejenom na schopnost pájení, ale také 

na mechanické vlastnosti pájených spojů, protože tyto vrstvy jsou svou křehkostí (lámavostí) 

srovnatelné s pájkou. Ve většině případů u pevného substrátu s lehce tavitelnou krycí vrstvou 
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(obvykle olovo nebo cín) v úzkém kontaktu, kovový substrát - S nebo jeden či více druhů 

kovových slitin je schopný termodynamicky vytvořit intermetalické vrstvy s jedním druhem 

(obvykle cín) krycí vrstvy - C. Tloušťka intermetalické vrstvy po určitém čase závisí na 

rozpustnosti S v C a C v S a na rychlosti difúze S a C do substrátu, krycí vrstvy  

a intermetalické slitiny. V praxi je rychlost difúze krycí vrstvy C mnohem vyšší 

v intemetalické vrstvě než v substrátu (rozpustnost cínu v ostatních běžně užívaných 

substrátech je velice nízká). To znamená, že intermetalická vrstva roste do substrátu. 

Na obrázku 7. vidíme časovou závislost nárůstu tloušťky intermetalické vrstvy 

s teplotou. Při nižší teplotě není nárůst tloušťky tak patrný. Naopak vzroste-li výrazně teplota 

spoje, dojde k extrémnímu nárůstu této vrstvy. To znamená, že pro dlouhodobou spolehlivost 

spoje je dobré snažit se udržet nižší skladovací i provozní teplotu a tím i menší nárůst těchto 

vrstev.   

 

Obrázek 7.: Růst tloušťky intermetalické vrstvy při různých teplotách v závislosti na čase [4] 
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6.2 Chlazení a tuhnutí 
Nárůst intermetalické vrstvy týkající se izotermického stavu buď v případě  

pevné – pevné, nebo pevné - kapalina. V druhém zmíněném případě, kde je teplota vyšší než 

bod tání krycí vrstvy, tloušťka a struktura směsi intermetalické vrstvy také závisí na procesu, 

který působí během ochlazování a tuhnutí. V izotermické poloze pokračuje tavení 

intermetalické vrstvy a projevuje ve vrstvě kapaliny C (krycí vrstva) na rozhraní, která je 

obohacená substrátem S (substrát). Přesné složení kapaliny na SC - C rozhraní je stejné jako 

v rovnovážném stavu s pevnou intermetalickou vrstvou při té samé teplotě. Koncentrace 

obohacujících látek klesá exponenciálně pryč od rozhraní. Když je vzorek zchlazen, kapalina 

blízko k povrchu rozhraní se přesytí (nasáknutím) s druhem S a intermetalická vrstva roste dál 

do kapaliny, zatímco se spoj ochlazuje a tuhne.  
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7 Praktické vypracování 
 

7.1   Výroba desky plošných spojů 

 Z ekonomických důvodů byly využity již vyrobené desky určené ještě pro jiný projekt. 

Desky byly vyrobeny firmou zabývající se výrobou desek s plošnými spoji. K dispozici jsem 

dostal jen čtyři povrchové úpravy desek: HAL, ENIG, Galvanické zlato, Imersní cín. 

 Povrchová úprava OSP, která by byla vhodná pro referenční hodnoty k porovnání 

nebyla k dispozici. 

 Obrazec desek je na obrázku 8. Rozměr desky: 75x71 mm. Použité desky jsou typu 

FR4 a tloušťka mědi je 70 µm. 

 Byly vybrány tři desky. Dvě s povrchovou úpravou galvanické zlato a jedna s HAL, 

které se nechaly dvakrát projít tepelným cyklem v reflow pájecí peci, aby se nasimulovalo 

neodborné skladování a zacházení s deskami po výrobě ještě před nanesením pájecí pasty  

a samotném pájení.  

 Každá z těchto desek byla ještě rozdělena na dva kusy, aby se mohly na každou použít 

dva druhy pájecí pasty. 

 

 

Obrázek 8.: Obrazec zkušební desky 
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7.2   Nepájivá maska 

Výrobce: 

SunChemical imagecureSMART® XV501T-4 Semi Matt Dark Green Screen Resist 

CAWN2321 polomatný tmavě zelený sítotiskový základ.  

Popis: imagecureSMART® XV501T-4 je sítotisková teplem vytvrzovaná, tekutá, 

dvousložková světlocitlivá nepájivá maska, která schne odpařováním těkavých látek  

a vyvolává se ve vodném roztoku uhličitanu sodného nebo draselného, nebo v rozpouštědle. 

Barvy imagecureSMART® XV501T-4 mají vynikající přilnavost ke všem čistým měděným 

povrchům, ale nedoporučují se aplikovat na přetavený Sn/Pb a elektrolyticky zlacené vodiče. 

Pro tyto povrchy se doporučují produkty řady imagecureSMART® XV501T. 

 

Výroba masky 
Připravená nepájivá maska se nejprve musela nechat 30 min aklimatizovat na okolní 

teplotu v tmavé místnosti, aby nedošlo k osvitu. Muselo být zajištěno dostatečné odmaštění  

a očištění povrchu připravených testovacích desek plošných spojů. Nanesení masky na desky 

provedeno manuálním sítotiskem. Důležité bylo odvětrání desek na vzduchu při pokojové 

teplotě na 10 min podle technické specifikace masky, aby došlo k dostatečnému rozlití masky. 

Dalším pracovním krokem bylo sušení při 130 °C po dobu 30 min. 

 Před osvitem byly desky ponechány na vzduchu 30 min pro ustálení teploty desek na 

pokojovou teplotu. Desky bylo nutné pro osvit sesouhlasit s připravenou předlohou pro 

nepájivou masku. Předloha obrázek 9. byla negativní – pájecí plošky, které nemají být zakryty 

nepájivou maskou jsou na předloze neprostupné pro světlo. Po osvícení v zařízení Circuitape 

AZ218 Exposure Unit dojde ke zpolymerování nepájivé masky a tím k jejímu vytvrzení. Po 

koupeli v lázni vývojky Na2CO3 dojde k odplavení masky, která nebyla vytvrzena osvícením.  

 

 

Obrázek 9.: Předloha pro nepájivou masku 
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7.3  Pájecí pasta a osazení DPS 
 Použitými součástkami byly SMD Rezistory hodnoty 0 Ω, velikost 2512, typ RC 2512 

J K-07 0R. 

První pájecí pasta Cobar, SN100C. Složení: Sn99.35,Cu0.6,Ni0.5 hmot %. 

Druhá pájecí pasta Cobar, SAC3-XF3. Složení: Sn96.5,Ag3,Cu0.5 hmot %. 

 

 

Tisk pájecí pasty 
 Nanesení pájecí pasty bylo provedeno metodou sítotisku. Za pomoci měděné předlohy 

viz. obrázek 10. o tloušťce 150 µm, která se nejdříve musí sesouhlasit s deskou a poté upevnit, 

aby nedošlo k nanesení pájecí pasty mimo pájecí plošku. Na okraj šablony se napříč nanese 

pájecí pasta (přibližné množství, které se spotřebuje pro nanesení na desku) a stěrkou 

(ocelový plíšek, který slouží k roztažení nanášeného materiálu, může být ale i z jiných 

materiálů jako plast, kuprexit, nerez) pod sklonem cca 45° se pájecí pasta roztáhne do otvorů 

v nanášecí předloze tak, aby byly všechny otvory vyplněny. Pak se předloha opatrně sejme  

a zůstane jen deska s pájecí pastou nanesenou jen na pájecích ploškách desky. Následně se 

manuálně nanesly SMT odpory. 

  Při osazování se součástka přiložila na pájecí pastu pokud možno tak, aby byla 

jednotlivá ploška součástky umístěna na stejném množství pájecí pasty. Důkladné rovnání ale 

není úplně nutné, protože pájecí pasta si součástku při pájení zčásti sama urovná do správné 

polohy. 

 

 

 

Obrázek 10.: Měděná předloha pro nanesení pájecí pasty 
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Pájení součástek 
 Takto osazené všechny desky byly připraveny na následné zapájení v reflow peci 

DIMA SMRO-0180, kde jsme je nechali dvakrát projít procesem přetavení, abychom 

simulovali stav oboustranně osazovaných desek, u kterých v takových pecí projde přetavením 

nejdříve jedna strana a poté druhá.  

  Na obrázku 11. je znázorněn změřený teplotní profil této pece. Změření bylo 

provedeno profilometrem typu SlimKIC 2000.  

 

 

Obrázek 11.: Teplotní profil reflow pájecí pece DIMA SMRO-0180 

 

7.4  Stárnutí osazených desek 

 Zapájené desky byly opatrně rozděleny ještě na polovinu a tím vznikly vzorky 

s povrchovou úpravou/pájecí pastou: HAL/SAC, HAL/SN100C, ENIG/SAC, ENIG/SN100C, 

imersní cín/SAC, imersní cín/SN100C, galvanické zlato/SAC, galvanické zlato/SN100C, 

galvanické zlato (tyto desky prošly před pájením dvakrát reflow pecí)/SN100C. Tyto vzorky 

byly bez stárnutí připraveny pro následné trhání na trhacím zařízení. 

 Ostatní vzorky se nechali stárnout po dobu 60 h v peci Chirana HS61A při udržované 

teplotě 150 °C. Tuto zkoušku můžeme brát jako zkrácenou. Zkrácená proto, že můžeme 

použít dvojnásobnou teplotu, ale za poloviční čas. Ovšem vše záleží na samotných deskách 

 i součástkách, aby zvládly takovéto tepelné zatížení. V našem případě bylo 150 °C 

dostačující a nedestruktivní pro součástky i pro desky.  

 Dva vzorky galvanického zlata s pájkou SN100C a SAC byly ponechány v peci  

delší čas a to 120 h a další dva na dobu 200 h. Tyto vzorky mají ukázat jaký bude rozdíl 

v nárůstu intermetalické vrstvy oproti ostatním, když dojde k delšímu stárnutí. Vzhledem 

k tomu, že požadujeme, aby životnost zařízení má být dlouhá, pokud možno i desítky let, ale 
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díky působení tepla dochází k výraznému nárůstu intermetalické vrstvy a životnost pájeného 

spoje se razantně snižuje.  

7.5  Trhání součástek  
U všech vzorků bylo provedeno trhání součástek na zařízení DAGE2400PC. Výstupní 

data z programu tohoto zařízení byla uložena ve formátu Pdf .Pro jejich použití do tabulek 

byly hodnoty přepsány.  

 

 

Obrázek 12.:  Zařízení DAGE2400PC [9] 

 
 Při zkušebním trhání SMD součástek velikosti 2512 se zjistilo, že originální hrot 

trhacího zařízení DAGE je nedostačující. Byl příliš úzký a při trhání součástky velikosti 2512 

docházelo k jejímu rozlamování. Proto bylo rozhodnuto pro výrobu vlastního hrotu 

vyhovujícího pro náš experiment. Materiál hrotu je z pevnostního materiálu, aby vydržel 

zatížení alespoň 25kg, což je maximum přístroje DAGE při zajištění podtlakem uchopovacího 

podstavce, který drží a zároveň může polohovat s držákem pro desky připravenými na trhání. 

Podtlak je zajištěn vývěvou, která má dostatečný výkon, aby tento přítlak zajistila.  

Po vyrobení hrotu - obrázek 13. a jeho následném odzkoušení došlo ještě 

k neočekávanému problému. Hrot měl příliš širokou plochu, která při trhání opírá  
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o součástku. Došlo k tomu, že odtržením součástky byla poškozena i pájecí ploška a při tom 

by mohlo dojít i k destrukci pájeného spoje při trhání, proto byla nutná ještě jedna úprava.  

Provedl jsem zúžení a zeštíhlení trhací plošky tak, aby už nedocházelo k dotyku 

s pájeným spojem, ale jen s tělem součástky. Finální podoba hrotu je na obrázku 14.  

a výsledná šíře trhací plošky je 5,2 mm.  

 

 

           Obrázek 13.: Prvotní podoba vyrobeného hrotu   Obrázek 14.: Finální podoba hrotu po úpravě 

 
Trhací zařízení DAGE2400PC má ručně stavitelný podstavec pro desky, takže je nutné 

dobré nastavení polohy součástky, aby správně doléhala plocha hrotu na hranu součástky, 

jinak by mohlo dojít k chybě tím, že by byla síla vyvíjena jen na jednu pájecí plošku 

součástky a tím by výsledek nebyl příliš věrohodný. Ke správnému natočení součástky je  

u zařízení k dispozici i optický mikroskop. O zbývající proces jednotlivého trhání se stará 

počítač, který výsledky v kilogramech zapisuje do souboru. Hlavním parametrem bylo 

nastavení vzdálenosti hrotu od desky se součástkami. Nastavená vzdálenost byla 100 µm.  

 

7.6  Mikrovýbrus vzorků 
 Na mikrovýbrus bylo celkem připraveno 24 vzorků – viz. tabulka 4. Všechny tyto 

vzorky byly rozměrově upraveny do formiček a bylo zajištěno, aby při zalití byly stále kolmo 

na podložku. Formičky se vzorky se postupně zalily transparentní pryskyřicí “(Dentacryl - 

metylmetakrylátová pryskyřice určená na odlévání pro technické použití. Na trhu je k dostání 

již 50 let a vyrábí se v balení jako prášek a tekutina - tvrdidlo. Polymeruje samovolně tzv. 

chemickou iniciací po smísení obou složek. Po jeho vytvrzení vznikne bezbarvá až mírně 

nažloutlá hmota podobná plexisklu, která se dá snadno řezat, pilovat, brousit a leštit až do 

výsledné podoby)“ [10]. Po důkladném vytvrzení se provedl výbrus na zařízení Metasinex  za 

pomoci speciální hlavy, která pojme čtyři vzorky, čímž značně usnadní prácí. Vzorky byly 

zarovnány tak, aby došlo k rovnoměrnému broušení a nedocházelo ke zbrušování hran.  
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 Pro začátek byl použit brusný papír o hrubosti 240, který je na brusném zařízení 

zavlažován vodou, aby docházelo k odplavení hrubých odbroušených částic a zároveň 

nedocházelo k zapékání broušeného povrchu. Vzorky byly broušeny téměř do poloviny 

pájeného spoje, abychom dosáhli pokud možno nejlepších výsledků. Po dosažení optimálně 

zbroušené plochy, se začalo s jemnějším broušením, aby se odstranily hluboké vrypy. Celý 

proces se opakoval až do použití brusného papíru o hrubosti 4000.  

 Finální podoby mikrovýbrusových vzorků se docílilo leštěním za pomoci speciálního 

leštícího kotouče a diamantové leštící pasty hrubosti 3.  

 Tento postup byl opakován na všech vzorcích a takto byly všechny vzorky připraveny 

na pozorování a změření tloušťky intermetalických vrstev optickým mikroskopem  

a příslušným měřícím softwarem. 

 

Tabulka 4.: Rozpiska vzorků připravených mikrovýbrusem 

Označení Povrchová úprava 
Doba stárnutí 

[h] 
Pájka 

1. Galvanické zlato st. 0 SAC 
2. ENIG 0 SAC 
3. HAL 0 SAC 
4. Galvanické zlato  0 SAC 
5. Imersní cín 0 SAC 
6. HAL st. 0 SN100C 
7. Galvanické zlato 0 SN100C 
8. Imersní cín 0 SN100C 
9. HAL 0 SN100C 
10. ENIG 0 SN100C 
11. Galvanické zlato 200 SN100C 
12. Galvanické zlato 200 SAC 

1; Galvanické zlato  120 SN100C 
2; Galvanické zlato  120 SAC 
3; HAL 60 SAC 
4; Galvanické zlato  60 SAC 
5; ENIG 60 SAC 
6; Imersní cín 60 SAC 
7; HAL 60 SN100C 
8; ENIG 60 SN100C 
9; Imersní cín 60 SN100C 
10; Galvanické zlato 60 SN100C 
11; HAL st. 60 SN100C 
12; Galvanické zlato st. 60 SAC 
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8 Vyhodnocení výsledků 
 

8.1  Vyhodnocení procesu trhání 

 
Tabulka 5.: Srovnání výsledků průměrné trhací váhy a její odchylky 

Povrchová úprava 
Doba 

stárnutí 
[h] 

Pájka 
Průměr trhací váhy 

[kg] 
Odchylka 

[kg] 

HAL 0 SAC 14,7176 2,1645 
HAL 60 SAC 14,0324 2,6163 
HAL 0 SN100C 16,6577 3,3872 
HAL 60 SN100C 12,9563 2,1913 
HAL st. 0 SN100C 14,6504 1,7215 
HAL st. 60 SN100C 13,9648 2,3156 
ENIG 0 SAC 11,7842 1,9947 
ENIG 60 SAC 12,9664 2,9677 
ENIG 0 SN100C 11,3740 2,0238 
ENIG 60 SN100C 11,3119 2,9219 
Imersní cín 0 SAC 17,4497 1,9666 
Imersní cín 60 SAC 13,0378 3,0912 
Imersní cín 0 SN100C 13,8236 3,5340 
Imersní cín 60 SN100C 14,5132 1,8285 
Galvanické zlato  0 SAC 10,6359 1,5817 
Galvanické zlato  60 SAC 15,6675 3,0511 
Galvanické zlato  120 SAC 13,5476 1,9734 
Galvanické zlato 200 SAC 15,6278 3,3945 
Galvanické zlato st. 0 SAC 14,4353 3,0019 
Galvanické zlato st. 60 SAC 16,1808 3,1047 
Galvanické zlato 0 SN100C 10,2844 2,7485 
Galvanické zlato 60 SN100C 9,8889 1,6441 
Galvanické zlato  120 SN100C 14,1461 4,0615 
Galvanické zlato 200 SN100C 12,3519 2,4685 

 
U těchto druhů pájek se může vyskytnout cínový mor, jelikož oba druhy pájecích past 

mají malý obsah příměsí.  

 Tento děj vzniká u čistého cínu nebo se stopovým obsahem příměsí. Tento děj 

způsobuje přeměnu strukturní mřížky, nejvíce se vyskytuje při teplotách pod 13 °C. Tato 
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transformace probíhá nejdříve na povrchu, ale postupně se dostává i do objemu celého 

pájeného spoje a začíná výrazná změna vlastností. 

Z hodnot trhacích zkoušek je patrný rozdíl v pevnosti mezi oběma druhy pájecích past 

ať už stárnutých desek, nebo nestárnutých. Menší pevnost pájených spojů se ukazuje  

u použité pájky SN100C. Oproti pájce SAC je levnější náhradou za dříve používané pájky 

SnPb. S rostoucí dobou stárnutí se projevuje růst intermetalických vrstev a tím výraznému 

snížení spolehlivosti pájených spojů, jelikož krystaly těchto sloučenin jsou téměř vždy křehké 

a jejich vodivost je horší než vodivost jejich složek.  

Rozdíly mezi povrchovými úpravami desek se v pevnosti pájeného spoje neprojevují 

tak výrazně, jak se před experimentem předpokládalo. Tabulka 6. zobrazuje sestupně seřazené 

hodnoty trhací váhy podle druhu použitých pájek.   

 

Tabulka 6.: Sestupné srovnání průměrné trhací váhy podle druhu pájek 

Povrchová úprava Pájka 
Celková průměrná trhací váha 

povrchových úprav 
[kg] 

Galvanické zlato st. SAC 15,3081 
Imersní cín SAC 15,2437 
HAL SAC 14,3750 
Galvanické zlato stárnuto 200h SAC 13,8697 
Galvanické zlato SAC 13,1517 
ENIG SAC 12,3753 
HAL SN100C 14,8070 
HAL st. SN100C 14,3076 
Imersní cín SN100C 14,1684 
Galvanické zlato stárnuto 200h SN100C 11,6678 
ENIG SN100C 11,3429 
Galvanické zlato SN100C 10,0867 

 

 

Povrchové úpravy Galvanické zlato st. a HAL st., které simulují nedokonalé 

skladování a neodborné zacházení se oproti očekávání projevili vysokou pevností spoje. Pájka 

SAC vyniká dokonalejší mechanickou pevností než pájka SN100C, což je dáno obsahem 

stříbra v pájce SAC. Imersní cín a HAL po mechanické pevnosti obstáli dobře u obou druhů 

použitých pájek. 
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8.2 Pozorování vzorků na optickém mikroskopu  
 Připravené vzorky mikrovýbrusů byly pozorovány optickým mikroskopem Neofot 30, 

na kterém je možno nastavit  zvětšení až 1000 xkrát. Při tomto zvětšení se daly pozorovat obě 

intermetalické vrstvy na rozhraní Cu a pájky. Vytváří se zde dvě různé slitiny. První slitina 

Cu3Sn je blíže k měděné vrstvě. Druhá slitina Cu6Sn5 je naopak blíže k pájce.  

Pro zvýraznění přechodu intermetalických vrstev bylo ještě dodatečně provedeno 

čištění vzorků v ultrazvuku a poté mikrolep.     

 

 

 

Obrázek 15.: Pozorovaný vzorek Galvanického zlata s pájkou SAC 

 

 

 

 Obrázek 15. byl pořízen na tomto optickém mikroskopu a za pomoci příslušného 

softwaru je možnost změřit tloušťky pozorovaných vrstev. Šíře vrstvy 2,62 µm patří 

intermetalické slitině Cu3Sn, která se vytváří na rozhraní mědi a intermetalickou fází. Šíře 

vrstvy 3,76 µm patří sloučenině Cu6Sn5, která se vytváří na rozhraní intermetalické fáze  

a pájky.   
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8.3 Měření tloušťky intermetalických vrstev vzorků 
V tabulce 7. jsou zaznamenány tloušťky intermetalických vrstev Cu3Sn, Su6Sn5  

a jejich celková tloušťka pro všechny připravené vzorky. Všechny vzorky byly na mikroskopu 

nafoceny a obrázky jsou v příloze. 

 

Tabulka 7.: Naměřené tloušťky intermetalických vrstev 

Označení Povrchová úprava 
Doba 

stárnutí 
[h] 

Pájka 
Tloušťka 

Cu3Sn 
[um] 

Tloušťka 
Cu6Sn5 

[um] 

Celková 
tloušťka 
vrstvy 
[um] 

1. Galvanické zlato st. 0 SAC 4,97 1,88 6,85 
2. ENIG 0 SAC 1,98 1,14 3,12 
3. HAL 0 SAC 4,30 0,40 4,70 
4. Galvanické zlato 0 SAC 4,77 1,14 5,91 
5. Imersní cín 0 SAC 3,46 0,18 3,64 
6. HAL st. 0 SN100C 3,56 0,50 4,06 
7. Galvanické zlato 0 SN100C 3,36 2,62 5,98 
8. Imersní cín 0 SN100C 2,82 0,20 3,02 
9. HAL 0 SN100C 2,29 0,27 2,56 
10. ENIG 0 SN100C 2,22 0,74 2,96 
11. Galvanické zlato 200 SN100C 5,04 5,11 10,15 
12. Galvanické zlato 200 SAC 3,76 5,44 9,20 
1; Galvanické zlato 120 SN100C 2,62 2,72 5,34 
2; Galvanické zlato 120 SAC 4,00 3,56 7,56 
3; HAL 60 SAC 5,76 0,74 6,50 
4; Galvanické zlato 60 SAC 2,62 3,76 6,38 
5; ENIG 60 SAC 1,38 1,58 2,96 
6; Imersní cín 60 SAC 3,46 0,44 3,90 
7; HAL 60 SN100C 3,70 0,60 4,30 
8; ENIG 60 SN100C 2,02 1,68 3,70 
9; Imersní cín 60 SN100C 3,16 0,60 3,76 
10; Galvanické zlato 60 SN100C 3,80 4,20 8,00 
11; HAL st. 60 SN100C 3,36 0,64 4,00 
12; Galvanické zlato st. 60 SAC 5,01 2,48 7,49 

 
 V této tabulce je souhrnný přehled povrchových úprav a nárůstu jednotlivých 

intermetalických vrstev Cu3Sn a Cu6Sn5 a celková tloušťka obou vrstev dohromady. Pro 

podrobnější přehled jsou vypravovány grafy jednotlivých povrchových úprav a také grafy pro 

porovnání nárůstu tloušťky vrstev pro oba druhy pájek viz. Obrázek 16. – 23.  
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Obrázek 16.: Graf nárůstu intermet. vrstev u povrchové úpravy HAL 

 
 
 

 

Obrázek 17.: Graf nárůstu intermet. vrstev u povrchové úpravy ENIG 
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Obrázek 18.: Graf nárůstu intermet. vrstev u povrchové úpravy Imersní cín 

 
 
 

 

Obrázek 19.: Graf nárůstu intermet. vrstev u povrchové úpravy Galvanické zlato 
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Obrázek 20.: Graf nárůstu tloušťky vrstvy Cu3Sn všech povrchových úprav a pájky SAC 

 
 
 

 

Obrázek 21.: Graf nárůstu tloušťky vrstvy Cu3Sn všech povrchových úprav a pájky SN100C 
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Obrázek 22.: Graf nárůstu tloušťky vrstvy Cu6Sn5 všech povrchových úprav a pájky SAC 

 
 

 

Obrázek 23.: Graf nárůstu tloušťky vrstvy Cu6Sn5 všech povrchových úprav a pájky SN100C 
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8.4   Zhodnocení výsledků celého experimentu 
Na obrázku 24. a 25. je znázorněno porovnání nárůstu intermetalických vrstev mezi 

jednotlivými povrchovými úpravami a použitými druhy pájek SAC a SN100C.  
 
 

 

Obrázek 24.: Porovnání průměrného nárůstu vrstvy nestárnutých povrchových úprav a obou druhů 
pájek 

 

 

Obrázek 25.: Porovnání průměrného nárůstu vrstvy stárnutých (60h - 150°C) povrchových úprav a obou 
druhů pájek 
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 Jak můžeme vidět na obrázku 24., tak lépe se prosadila použitá pájka SN100C, která  

u nestárnutých povrchových úprav neměla tak velký počáteční nárůst intermetalické vrstvy 

oproti použité pájce SAC. Z dlouhodobého hlediska životnosti pájeného spoje by se 

z výsledku provedeného experimentu dalo usoudit, že je výhodnější použití pájky SN100C, 

což potvrzuje obrázek 25, kde je patrné, že u této pájky při dlouhodobém stárnutí nedochází 

k tak výraznému nárůstu intermetalické vrstvy, i v celkovém průměru nárůstu vrstvy je pájka 

SN100C výhodnější viz tabulka 8.  

 

Tabulka 8.: Celkové porovnání dvou druhů pájek a nárůstu intermetalických vrstev 

Pájka  
Tloušťka 

Cu3Sn 
[um] 

 
Tloušťka 
Cu6Sn5 

[um] 
 

Celková tloušťka 
vrstvy 
[um] 

 Průměr 
Směrodatná 

odchylka 
Průměr 

Směrodatná 
odchylka 

Průměr 
Směrodatná 

odchylka 

SAC 3,79 1,303773951 1,90 1,62442997 5,68 2,000620169 

SN100C 3,16 0,843306533 1,66 1,649872355 4,82 2,253137039 

 
 

 Musíme se ale zaměřit na jednotlivé povrchové úpravy, protože zde se hodnoty už 

značně rozcházejí. Hlavní souhrn je v tabulce 9. Je zde vzestupně seřazen nárůst 

intermetalické vrstvy pro jednotlivé druhy povrchových úprav a pájek.  

  

Tabulka 9.: Přehled povrchových úprav a nárůstu vrstvy u použité pájky 

Povrchová úprava Pájka 

Průměrná 
tloušťka 
vrstvy 
[um] 

Povrchová 
úprava 

Pájka 
Průměrná 
tloušťka 

vrstvy [um] 

Stárnuto 0h - - - - - 

ENIG SAC 3,12 HAL SN100C 2,56 

Imersní cín SAC 3,64 ENIG SN100C 2,96 

HAL SAC 4,70 Imersní cín SN100C 3,02 

Galvanické zlato  SAC 5,91 Galvanické zlato SN100C 5,98 

Stárnuto 60h - - - - - 

ENIG SAC 2,96 ENIG SN100C 3,70 

Imersní cín SAC 3,90 Imersní cín SN100C 3,76 

Galvanické zlato  SAC 6,38 HAL SN100C 4,30 

HAL SAC 6,50 Galvanické zlato SN100C 8,00 
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Oproti předpokladům před zahájením experimentu se Galvanické zlato v rychlosti 

nárůstu intermetalické vrstvy prokázalo jako jedno z nejhorších na úkor jeho výborných 

vlastností. U této povrchové úpravy se výrazně projevují i nárůsty krystalu cínu (Whiskery). 

Krystaly jsou patrné hned po zapájení (obrázek 26.) a s dobou stárnutí se mnohonásobně 

zvětšují a prorůstají hlouběji do vrstvy pájky.  

 

 
Obrázek 26.: Galvanické zlato nestárnuté, vlevo pájka SN100C, vpravo pájka SAC 

 
 Při dlouhodobějším stárnutí, obě intermetalické slitiny zvyšují svoji tloušťku více než  

u ostatních povrchových úprav. Nepoměrně se objemově zvětšují i krystaly cínu a dostávají se 

hlouběji do vrstvy pájky. S narůstajícím časem by se mohly dostat až na povrch pájeného 

spoje. Nárůst této vrstvy a krystalů při funkci zařízení způsobí zmenšení vodivosti pájeného 

spoje a tím začne docházet díky ztrátovému výkonu k tepelnému zatěžování spoje, což 

způsobí urychlení nárůstu a postupem času dojde k destrukci spoje a poruše zařízení.  

 

 HAL, úsporná varianta povrchové úpravy, bohužel pro některé aplikace má 

nedostačující vlastnosti se v našem experimentu ukázal jako průměrný. Docházelo také 

k velkému nárůstu intermetalických vrstev, ale ne v takové tloušťce, jako u Galvanického 

zlata. Nárůst krystalu cínu zde byl taky patrný ale v mnohem menší míře. Rozdíl mezi pájkou 

SAC a SN100C byl nepatrný.  

 

 ENIG a Imersní cín je jeví jako ideální povrchové úpravy ať už pro dobré vlastnosti, 

tak i ohledně růstu intermetalických vrstev a krystalů cínu. I při dlouhodobém stárnutí 

nedocházelo k tak vysokým nárůstům vrstvy. Což dokazuje i tabulka 9. Rozdíl mezi pájkami 

v mechanické pevnosti i nárůstu těchto vrstev byl vcelku zanedbatelný. Pájky se liší pouze ve 

vlastní struktuře a v optickém vzhledu. SAC má lesklejší spoje a potřebuje o nižší teplotu 

pájení. Ovšem v našem experimentu nebylo provedeno zapájení součástek v ochranné 

atmosféře, kde by se tyto vlastnosti mohly výrazně lišit.    
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9  Závěr:  
 

Tato práce měla za úkol porovnat mechanické vlastnosti pájených spojů při použití 

několika druhů povrchových úprav a pájecích past při dlouhodobém stárnutí. 

Teoretický úvod obsahuje souhrn faktorů ovlivňujících tyto mechanické vlastnosti. 

Popisuje také použité výrobní procesy, desky plošných spojů a jejich povrchové úpravy, 

vlastnosti obou druhů použitých pájek. 

Praktická část v úvodu popisuje provedené procesy pro přípravu experimentu, jako byl 

nátisk nepájivé masky a pájecích past. Kapitola 7.4 popisuje proces stárnutí, kterým prošly 

desky plošných spojů, aby došlo k nárůstu intermetalických vrstev a změně mechanických 

vlastností spojů, což bylo nutné pro tento experiment. Jedna sada povrchových úprav (HAL, 

Galvanické zlato) prošla dvakrát pájecím profilem reflow pece, jako simulace nedokonalého 

skladování a neodborného zacházení. Sada (HAL, ENIG, Imersní cín, Galvanické zlato) 

prošla dvakrát pájecím procesem pro simulaci oboustranně osazovaných desek. Tato sada 

neprošla stárnutím. Další sada (HAL, ENIG, Imersní cín, Galvanické zlato) také prošla 

dvakrát pájecím procesem a stárnutím při teplotě 150°C po dobu 60h. Poslední sada 

(Galvanické zlato) byla stárnuta při teplotě 150°C po dobu 120h a 200h.  

Kapitola 7.5 popisuje proces měření mechanických pevností zapájených spojů  

a provedené úpravy trhacího zařízení pro naše využití. Průměrná trhací váha při použité pájce 

SAC se pohybovala v rozmezí 10,6359 – 17,4497 kg. Pro pájku SN100C byla tato váha 

v rozmezí 9,8889 – 16,6577 kg. Použitá pájka SAC dosáhla celkové průměrné trhací váhy 

15,3081 kg s povrchovou úpravou Galvanické zlato st. Pro SN100C byl celkový průměr 

trhací váhy 14,8070 kg s povrchovou úpravou HAL.   

Kapitola 8. obsahuje souhrn a zhodnocení docílených výsledků celého experimentu. 

Z výsledků by se dalo říct, že pájka SAC má lepší mechanickou pevnost pájeného spoje  

i během stárnutí spojů než pájka SN100C. Samozřejmě to závisí na použitých povrchových 

úpravách, protože každá z nich má odlišné vlastnosti a má rozdílný nárůst intermetalické 

vrstvy. Dobře se osvědčila dlouho používaná povrchová úprava HAL, která se dnes vyrábí  

i za použití bezolovnatých pájek. Bohužel nemá pro rychle se rozvíjející elektrotechnickou 

praxi dostačující vlastnosti. ENIG a Imersní cín jsou ideální pro elektrotechnický průmysl. 

Jejich nárůst intermetalických vrstev se projevil nejmenší tloušťkou oproti ostatním 

povrchovým úpravám. Bohužel vyžadují vyšší náklady na výrobu. Galvanické zlato se 

projevilo největším nárůstem intermetalické vrstvy a krystalu cínu (Whiskeru).   

Celý tento experiment byl proveden bez použití ochranné atmosféry. Při jejím použití 

by se jistě výsledky lišili, ale to už je otázkou jiného experimentu. Stejně tak by se výsledky 

mohli lišit, kdyby byl zkoumán a stárnut vždy stejný vzorek s povrchovou úpravou a pájkou. 
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Bohužel z technických důvodů to není úplně možné. Při stárnutí vzorku, který už je připraven 

mikrovýbrusem dochází ke znehodnocení použité transparentní pryskyřice. Také se už na 

povrchu vytvoří oxidační vrstvy, které by znemožnili pozorování intermetalických vrstev 

optickým mikroskopem. Při odečítání tloušťky intermetalické vrstvy také dochází k určité 

chybě, protože tato vrstva není po celé ploše pájeného spoje stejně tlustá.  

Touto prací se docílilo základního přehledu v rozdílu povrchových úprav a použitých 

dvou druhů pájek. Výsledky mohou někomu posloužit při rozhodování se mezi použitím 

určitého druhu povrchové úpravy a typu pájecí pasty.   
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Přílohy 
 

 
Příloha A1.:   Mikrovýbrus vzorku ENIG, nestárnuto, vlevo pájka SAC, vpravo pájka SN100C 

 
 

 
Příloha A2.: Mikrovýbrus vzorku ENIG, stárnuto 60h, vlevo pájka SAC, vpravo pájka SN100C 

 
 

 
Příloha A3.: Mikrovýbrus vzorku HAL, nestárnuto, vlevo pájka SAC, vpravo pájka SN100C 
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Příloha A4.: Mikrovýbrus vzorku HAL, stárnuto 60h, vlevo pájka SAC, vpravo pájka SN100C 

 
 

 
Příloha A5.: Mikrovýbrus vzorku Im.cín, nestárnuto, vlevo pájka SAC, vpravo pájka SN100C 

 
 

 
Příloha A6.: Mikrovýbrus vzorku Im.cín, stárnuto 60h, vlevo pájka SAC, vpravo pájka SN100C 
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Příloha A7.: Mikrovýbrus vzorku Galv.zlato, nestárnuto, vlevo pájka SAC, vpravo pájka SN100C 

 
 

 
Příloha A8.: Mikrovýbrus vzorku Galv.zlato, stárnuto 60h, vlevo pájka SAC, vpravo pájka SN100C 

 
 
 

 
Příloha A9.: Mikrovýbrus vzorku Galv.zlato, stárnuto 120h, vlevo pájka SAC, vpravo pájka SN100C 
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Příloha A10.: Mikrovýbrus vzorku Galv.zlato, stárnuto 200h, vlevo pájka SAC, vpravo pájka SN100C 

 
 
 
 
 
 
 


