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Oponentní posudek disertační práce 

 

Uchazeč: Ing. Alexandr Otáhal  

Název disertační práce: OPTIMALIZACE FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH PROCES PÁJENÍ 
MODERNÍCH ELEKTRONICKÝCH POUZDER 

Oponent: prof. Ing. Alena Pietriková, CSc.  

Pracoviště oponenta: KTE, FEI, Technická univerzita v Košiciach 

 
Oponent se v posudku vyjádří dle Studijního a zkušebního řádu VUT zejména: 

a) k aktuálnosti tématu disertační práce, 

b) zda disertační práce splnila stanovený cíl, 

c) k postupu řešení problému a k výsledkům disertační práce s uvedením konkrétního přínosu doktoranda, 

d) k významu pro praxi nebo rozvoj oboru, 

e) k formální úpravě disertační práce a její jazykové úrovni, 

f) zda disertační práce splňuje podmínky uvedené v § 47 odst. 4 zákona, 

g) zda student prokázal nebo neprokázal tvůrčí schopnosti v dané oblasti výzkumu a zda práce splňuje 

nebo nesplňuje požadavky standardně kladené na disertační práce v daném oboru. Bez tohoto závěru 

je posudek neplatný. 

Ke každému z níže uvedených bodů je nutno doplnit stručný komentář. 

 

Ad a) Aktuálnost tématu disertační práce 

Téma dizertačnej práce spadá do oblasti puzdrenia a prepojovania polovodičových integrovaných obvodov, 
čo je veľmi aktuálna téma. Hlavným hnacím momentom vývoja v tejto oblasti je vývoj súčiastkovej 
základne a spomedzi množstva nových typov puzdier zaujímajú puzdra BGA významné postavenie. 
Zmenšovanie rozmerov, zvyšovanie pracovných frekvencií súčiastok a zväčšujúce sa stratové výkony 
dávajú priestor pre výskum a vývoj nových metód pre vytvorenie, resp. obnovenie guľôčkových 
spájkovaných vývodov puzdier BGA. Táto práca predstavuje príspevok k rozvoju poznania v oblasti 
guľôčkových vývodov na puzdrach BGA a to z pohľadu formovania guľôčkového vývodu tvorby, jej obnovy, 
kryštalografickej orientácie a nevyhnutne aj z pohľadu tvorby intermetalických zlúčenín. Tieto nové 
poznatky nájdu uplatnenie aj v ďalšom dynamickom vývoji v oblasti puzdrenia, špeciálne puzdier BGA 
(nielen).  

 

Ad b) Splnění stanoveného cíle disertační práce 

Cieľom práce bolo vyvinúť a optimalizovať metódy pre vytvorenie, resp. obnovu guľôčkových spájkovaných 
vývodov na puzdrach BGA. Cieľom v prvej etape riešenia dizertačnej práce bolo zmapovať základné 
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mechanické vlastnosti a mikroštruktúru vývodov na BGA puzdrach. V rámci týchto experimentov bol 
realizovaný vývoj vyhrievanej šablóny spojený s následnou analýzou rozloženia teploty. Pre splnenie 
cieľov dizertačnej práce realizoval Ing. Otáhal tiež vývoj a výrobu spájkovacej stanice so šablónou, 
ktorá je vyhrievaná elektrickým prúdom,  v rámci čoho overil životnosť šablóny pomocou teplotného 
cyklovania pri viac ako 550 cykloch. Ing. Otáhal tu realizoval analýzy mechanických vlastností, 
morfologických usporiadaní a tiež merania hrúbky a drsnosti intermetalických zlúčenín, ktoré porovnal 
s exitujúcimi v priemysle používanými metódami. Považujem túto etapu riešenia dizertačnej práce za 
veľmi dôležitú, využiteľnú v praxi. Praktickým výstupom je technická dokumentácia a návod na použitie 
prototypu zariadenia Hot Stencil Renballing system, získanie Patentu: Způsob vytvoření pájkových kulových 
vývodů na pouzdře elektronické součástky pomocí šablony a šablona k provádění tohoto způsobu, že na 
vývoj prototypu spájkovacej stanice , získanie patentu a získanie úžitkového vzoru „Šablona pro vytváření 
pájkových kulových vývodů na pouzdrech BGA“ Vývoj tohto prototypu prinesie v budúcnosti ešte ďalšie 
zaujímavé zistenia.  

V ďalšej etape sa Ing. Otáhal zameral na výskum a charakterizáciu guľôčkových spájkovaných 
vývodov na BGA puzdre za pomoci IR žiaričov, ktoré boli usporiadané tak, aby bol zabezpečený tok 
tepla v troch smeroch, pričom za najvýznamnejšie považujem preukázanie výrazného vplyvu smeru 
toku tepla na morfológiu kryštálov vo vnútri vývodu, hrúbku a drsnosť  IMC vrstvy. Za zmienku stojí 
fakt, že aj v tomto prípade boli testovacie metódy založené na empirických skúsenostiach, ktoré Ing. Otáhal 
v práci vhodne dopĺňal poznatkami z naštudovanej vedeckej literatúry.  

V poslednej etape experimenty boli zamerané na preverenie tvorby spájkovaných vývodov pretavených IR 
žiaričmi umiestnenými v rôznych polohách, čo malo vplyv na strihovú silu a parametre intermetalickej vrstvy 
na rozhraní spájka a spájkovacia plôška.  

Z celej dizertačnej práce je cítiť, že Ing. Otáhal prejavil v práci samostatnosť, technickú zdatnosť a 
vedeckú erudíciu, a preto sú mnohé postupy a riešenia originálne a inšpiratívne.  

 

Ad c) Postup řešení problému a výsledky disertační práce s uvedením konkrétního přínosu 

doktoranda 

Doktorand spracoval tému dizertačnej práce štandardným spôsobom, t.j. od literárnej rešerše až po 

realizáciu navrhovaných riešení s hlavným zameraním na zmapovanie faktorov ovplyvňujúcich proces 

spájkovania moderných BGA puzdier.  

Ing. Otáhal v dizertačnej práci predstavil novú metódu spájkovania guľôčkových vývodov, rovnako 

tiež nové poznatky ohľadom tvorby vnútornej štruktúry, čo prispieva k splneniu spoľahlivosti a kvality 

s následným výhľadom pre perspektívnu miniaturizáciu.  

Jadro práce vrátane uvedenia postupov riešenia sú uvedené v kapitolách 4 a 5 dizertačnej práce. Ing. 

Otáhal spočiatku popísal a optimalizoval nové metódy pre obnovenie guľôčkových spájkovaných vývodov 

na puzdrach BGA. Vyvinul a popísal metódu, pri ktorej sa vyhrieva osadzovacia šablóna, pričom 

k vyhrievaniu dochádza na základe priameho ohrevu samotnou šablónou. Týmto spôsobom pôsobí 

šablóna ako zdroj tepla pre pretavenie.  

V druhej časti dizertačnej práce sa Ing. Otáhal zaoberal výskumom kvality spájkovaných spojov vytvorených 

IR žiarením. Použitie ohrevu zhora, zdola a z oboch strán prinieslo zaujímavé poznatky potrebné pre 

pochopenie tvorby guľôčkového spájkovaného spoja z pohľadu prestupu tepla.  
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Praktickým prínosom je už spomínaný patent a úžitkový vzor a prototyp regulovateľnej spájkovacej stanice 

s optimalizovaným procesom vytvorenia a tiež obnovenia guľôčkových spájkovaných vývodov 

 

Ad d) Význam pro praxi nebo rozvoj oboru 

Význam dosiahnutých výsledkov práce pre prax  je evidentný a bol uvedený v predchádzajúcej kapitole. Za 

inšpiratívne pre rozvoj vednej disciplíny považujem experimentálne overenie vplyvu rôznych 

smerov tepla na strihové vlastnosti a hrúbku  intermetalickej vrstvy vrátane analýzy jej profilu. 

Využiteľnosť pre prax má aj vývoj metódy pre vytvorenie alebo obnovenie guľôčkových 

spájkovaných vývodov na podklade porovnania štandardných spojov so spojmi vytvorenými 

vyhrievanou šablónou.  

 

Ad e) Formální úprava disertační práce a její jazyková úroveň 

Text dizertácie je formulovaný jasne, zreteľne a prístupne pre tú komunitu vedecko-technických 

pracovníkov, ktorým je blízka táto problematika. V práci sa vyskytlo len málo preklepov a formálnych chýb.  

 

Ad f) Disertační práce splňuje podmínky uvedené v § 47 odst. 4 zákona 

Disertační práce splňuje / nesplňuje podmínky uvedené v § 47 odst. 4*) zákona č. 111/1998 sb. 

o vysokých školách. 

(*(4) Studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce, 

kterými se prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje 

nebo k samostatné teoretické a tvůrčí umělecké činnosti. Disertační práce musí obsahovat původní 

a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění. 

Dizertačná práca Ing. Otáhala splňuje podmienky samostatnej tvorivej vedeckej práce a obsahuje 

všetky atribúty pre dizertáciu. 

 

Ad g) Prokázání tvůrčí schopnosti studenta v dané oblasti výzkumu a zda práce splňuje nebo 

nesplňuje požadavky standardně kladené na disertační práce v daném oboru. 

Ing. Otáhal je spoluautorom 4 článkov, ktoré sa vzťahujú k jadru dizertačnej práce a sú uvedené 
v impaktovných časopisoch. Tiež je spoluautorom patentu a úžitkového vzoru a spoluautorom ďalších 38 
vedeckých článkov. Na väčšinu z uvedených článkov bol zaznamenaný primeraný medzinárodný citačný 
ohlas v databázach Web of Science a Scopus.  

 

Celkové hodnocení: 
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V predložených materiálov a výsledkov práce vyplýva, že doktorand sa uvedenou problematikou podrobne 

zaoberá viac rokov a že v tejto oblasti dosiahol dobré výsledky práce. V práci sa prelína viacero odborných 

tematík, pričom však nechýba logika ich nadväznosti, takže práca je pre čitateľa zrozumiteľná. Doktorand 

realizoval v práci veľké množstvo experimentov. Na základe analýzy a zhrnutia dostupných podkladov 

a faktov, ako aj na základe poznania údajov o odborných aktivitách možno konštatovať, že doktorand má 

predpoklady pre ďalší odborný rast v danej vednej oblasti a že sa jedná o pracovníka s dobrou 

vedeckou erudíciou. 

Otázky oponenta: 

1. Jedným z výsledkov dizertačnej práce je tvrdenie, že intermetalická vrstva na rozhraní spájka 
a spájkovacia plôška v priemere vykazovala hrúbku 1,675 µm. Na koľkých vzorkách bolo 
realizované meranie. Bola zaznamenaná opakovateľnosť týchto meraní? Je možné očakávať 
nárast tejto hrúbky vrstvy pri opakovanom ohreve? 

2. Ako bola nastavovaný odskok šablóny nad puzdrom BGA na úrovni 250 µm? 
3. Ako boli vyhodnocované vadné vývody, na základe čoho? 
4. Má kvalita vnútorného povrchu otvorov v šablóne vplyv na kvalitu šablónovej tlače?  
5. Aká je optimálna tolerancia veľkosti otvoru v šablóne vo vzťahu k priemeru guľôčky?  
6. Uveďte tiež, aký je vzťah medzi veľkosťou priemeru otvoru a hrúbkou šablóny. Ako vidíte vývoj 

tejto šablóny v prípade, že rozmery guľôčok spájky u BGA puzdier budú na úrovni 0,25 mm 
a menej (aktuálny trend v elektronike).  

 

Disertační práci k obhajobě ☒ doporučuji ☐ nedoporučuji. 

 

Dne: Košiciach 27.11. 2020 

 

 

Podpis: ……………………………………………………… 


