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ABSTRAKT 

Práce je zaměřena na výzkum a vývoj nové metody pro vytvoření, resp. 

obnovení, kulových pájkových vývodů na pouzdrech s pájkovými kulovými 

vývody (BGA, CSP, SOP apod), a to na základě zkoumání a optimalizace 

parametrů finálních vývodů. Výstupem jsou speciálně upravené šablony 

určené pro umístění pájkových kuliček před pájením přetavením. V práci 

byly zkoumány tři materiálově odlišné šablony, kromě běžně používané 

nerezové také další dvě nově navržené, u nichž byly využívány keramické 

materiály (96% Al2O3a AlN) s tlustovrstvým odporovým vytápěním. 

Ověřenými výhodami metody využívající šablony přímo vyhřívané 

elektrickým proudem je omezení tepelného zatížení BGA pouzder v prvním 

procesu pájení, a také vytvoření kvalitnějšího spoje mezi metalizací pouzdra 

a pájkovou kuličkou po finálním zapájení na desku plošných spojů. V 

průběhu výzkumu, vývoje a optimalizace metody byly provedeny testy 

vytvořených kulových vývodů z pohledu mechanické pevnosti a vnitřní 

struktury. V další částí práce byl proveden výzkum pájkových kulových 

vývodů pájených pomocí infračervených zářičů, s cílem zjištění vlivu směru 

tepelného proudění při procesu pájení přetavením. Topná tělesa byla 

postupně umístěna ve třech polohách, tj. ohřev z dolní strany pouzdra, ohřev 

z horní strany a oba ohřevy současně. Po přípravě vzorků, provedení 

metalografických výbrusů a leptání, byla provedena analýza vnitřní struktury 

celé pájkové kuličky a intermetalické vrstvy na rozhraní pájka a pájecí 

ploška. Práce tak představuje nejen novou metodu pájení kulových 

pájkových vývodů, ale také nové poznatky k tvorbě jejich vnitřní struktury, 

což přispívá ke splnění stále náročnějších požadavků na dosažení 

požadované spolehlivosti a kvality. 
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ÚVOD 

Vývoj v oblasti pouzdření a propojování polovodičových integrovaných 

obvodů jde neustále kupředu a výsledkem je vznik nových technologií 

a technologických postupů. Charakteristickým rysem je miniaturizace 

a heterogenní integrace elektronických obvodů a systémů. První pouzdro 

pro polovodičové čipy bylo do sériové výroby uvedeno na začátku 

sedmdesátých let minulého století. Jednalo se o keramické pouzdro 

se 14 vývody na obou stranách, Dual-In-Line Package (DIP14), kde rozteč 

vývodů byla 2,54 mm. Od té doby došlo v oblasti pouzdření elektronických 

systémů k výraznému nárůstu nových pouzder, u nichž se nejen snižovala 

rozteč vývodů, ale vznikaly i nové typy a provedení. Jedním z historických 

milníků bylo zavedení technologie povrchové montáže (Surface Mount 

Technology – SMT) v 80. létech minulého století, což s sebou přineslo 

díky rozvoji pájení přetavením (Reflow Soldering) další možnosti provedení 

elektronických pouzder. Tak se začaly postupně objevovat nové typy 

pouzder, jako jsou Quad Flat Package (QFP), Chip Scale Package (CSP), 

Multi Chip Module (MCM), System on Package (SOP), atd. Velmi 

populárními a rozšířenými se stala pouzdra s kulovými vývody (Ball Grid 

Array – BGA), a také tak zvaná bezvývodová pouzdra čtvercového tvaru. 

Sem patří především Quad Flat No-lead Package (QFN), a pouzdra 

s kontakty na spodní straně ve tvaru kruhových nebo čtvercových plošek, 

tzv. Land Grid Array (LGA), které lze v dnešní době považovat nejen 

za moderní ale i perspektivní [1,2]. U těchto pouzder je třeba řešit s ohledem 

na rostoucí výkon polovodičových čipů nejen signálové ale také teplotní 

chování, což úzce souvisí také s technologickými postupy jejich výroby.  

Tato dizertační práce je zaměřena na často používaný typ pouzder BGA, 

přesněji na vytváření jejich vývodů z kulových pájkových preforem. První 

zmínka o vzniku a vývoji pouzder s kulovými vývody sahá do sedmdesátých 

let minulého století. Přesněji do let 1964–1965, kdy bylo patentováno 

pouzdro typu Flip Chip [3]. Pouzdra ball grid array (BGA) oficiálně vznikla 

až mezi lety 1990–1993 [4]. S nástupem miniaturizace a nižších hodnot 

přenášených signálů vývody pouzder se tento typ pouzdra stal 

nezastupitelným z pohledu počtu vývodů na plochu pouzdra se zachováním 

dostatečného odstupu signál šum. Také přestup tepla z pouzdra do okolí, 

např. u TFBGA, je lepší, než je tomu například u pouzder TSSOP 

nebo TQFP [5]. Jak již název BGA pouzdra napovídá, k jejich připojení 

do elektronické sestavy většinou slouží kulové pájkové vývody. Kulové 

pájkové vývody se navíc k elektrickému propojení a mechanickému 

upevnění komponent do obvodu nepoužívají pouze u BGA pouzder, 

avšak také u celé řady dalších typů, jako jsou CSP, a dnes prudce se 
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vyvíjející WLP (Wafer Level Package). Základním krokem v procesu 

připojení do obvodu, resp. na desku plošných spojů (DPS), u všech těchto 

typů často bývá vytvoření kulového vývodu, a to jak při realizaci nových 

pouzder (ball-attach process), tak v procesu oprav (reballing process). 

Jádro dizertační práce tvoří dva úzce provázané okruhy řešené 

v kapitolách 4  a 5 . První část popisuje vývoj a optimalizaci nové metody 

pro vytvoření, resp. obnovení, kulových pájkových vývodů na pouzdrech 

BGA. Zde vyvinutá a popsaná metoda využívá základního principu 

osazovacích šablon pro kulové pájkové preformy, avšak k vyhřívání šablony 

dochází na základě přímého ohřevu samotnou šablonou. Tato je tedy použita 

i jako zdroj tepla pro přetavení, což celý proces zjednodušuje.  

Druhá část se zabývá výzkumem a charakterizací kulového pájeného 

spoje vytvořeného pomocí metody využívající pro přetavení infračervené 

zářiče. Zde byly osazeny kulové pájkové preformy do tavidla a následně 

přetaveny za přístupu tepla z horní strany, dále ze spodní strany a také z obou 

stran (horní i spodní). Výsledky z druhé části pak doplňují výsledky z první 

části a napomáhají k pochopení tvorby kulového pájeného spoje z pohledu 

prostupu tepla při procesu jeho vytvoření na pouzdrech BGA. 

Praktickým výstupem výzkumu je i patent CZ 307441 (viz příloha 2) [6], 

který vznikl v průběhu řešení této dizertační práce, a užitný vzor 

PUV 2019-36422 (viz příloha 3) [7]. 

1  SOUČASNÝ STAV A VYMEZENÍ OBLASTI TÉTO 

PRÁCE 

V této kapitole je shrnut současný stav poznání v oblasti vytváření 

kulových vývodů na pouzdrech typu BGA. Přesněji jsou zde popsány 

metody vytvoření, resp. obnovení těchto vývodů, vliv gradientu teploty 

při procesu jejich pájení na formování kulového pájkového vývodu, 

krystalografická orientace vnitřní struktury β-Sn dendritů a tvorba 

intermetalické vrstvy s návazností na mechanickou pevnost ve střihu. 

1.1 METODY VYTVOŘENÍ KULOVÉHO PÁJKOVÉHO VÝVODU 

NA POUZDRECH TYPU BGA 

Vzhledem k zaměření této práce je v této kapitole popsán současný stav 

metod, které jsou z pohledu formy vstupního materiálu totožné, 

tzn. využívají kulových pájkových preforem pro vytvoření kulových vývodů 

na pouzdře typu BGA. Zároveň byly vybrány technologie využívající 

kovové šablony pro osazení kulových pájkových preforem, jelikož z nich 

vychází inovativní metoda jejíž vývoj a charakterizace jsou v této práci 

popsány. 



 

 

Metody využívané pro osazování a pájení kulových preforem 

jsou ohřívatelná a neohřívatelná šablona, samolepící šablona a laserové 

pájení. Důvodem zahrnutí i laserového pájení byla podobnost některých 

procesních výhod s novou technologií vytvoření, resp. obnovení kulových 

pájkových vývodů oproti stávajícím metodám. 

1.2 VLIV GRADIENTU TEPLOTY NA VNITŘNÍ STRUKTURU 

KULOVÉHO PÁJKOVÉHO SPOJE 

Pájený spoj u elektronických komponent zajišťuje především 

mechanickou pevnost a elektrickou vodivost. Dalšími sledovanými 

parametry mohou být například elektrické parazitní vlivy, generace 

termoelektrického napětí vztažená na pájené povrchy, korozivzdornost 

vzhledem k použitým tavidlům a chemickým sloučeninám ad. 

Tyto vlastnosti lze ovlivnit vhodnou volbou základních materiálů společně 

kompatibilních. Během životního cyklu pájeného spoje dochází k různým 

typům namáhání, jako je termomechanické namáhání, vibrace, ohyb 

a působení síly ve střihu a v tahu. Všechny tyto vlivy působí na omezení jeho 

životnosti. Pájený spoj je heterogenní struktura a je jej tedy nutné uvažovat 

jako celek v návaznosti na požadované vlastnosti, jakost a spolehlivost. 

V těchto oblastech existuje mnoho proměnných, které vstupují do procesu. 

Velké množství těchto proměnných již bylo v procesu pájení prozkoumáno, 

ale u jiných nebyl jejich vliv zkoumán vůbec, nebo jen v omezené míře. 

Jedním z těchto vlivů zkoumaných jen v omezené míře se z části zabývá 

i tato práce. Jedná se tvorbu vnitřní struktury kulového pájkové vývodu, 

resp. spoje v návaznosti na směr působení tepla při procesu pájení. 

Působení tepla při procesu pájení má vliv na tvorbu pájeného spoje a mění 

jeho strukturu v návaznosti na sledovanou část. Touto částí mohou být 

například jednotlivé intermetalické sloučeniny, dutiny v pájeném spoji 

a tvar, velikost, množství, rozložení a směr jednotlivých krystalů. První 

výzkum publikovaný v článku [8] se zabýval vlivem změny směru toku tepla 

během fáze chlazení v procesu pájení přetavení u pouzdra typu flip-chip. 

Výsledným zjištěním bylo, že docházelo ke snížení objemu dutin při použití 

horního ohřevu a chlazení ze spodní strany, kdy bylo 28 % defektních 

kulových pájkových vývodů s objemem 1,5 %. Nejhorší případ se projevil 

při ohřevu z horní strany a chlazení ze spodní strany (80 % vadných nárazů, 

4 % objemu dutin). V případě změny směru tuhnutí, resp. směru tavení zdola 

nahoru se zvýšilo procento vadných kulových pájkových vývodů ze 40 % na 

51 %, což doprovázel nárůst objemu dutin ze 3,0 % na 3,7 %. Kromě 

celkového objemu dutin byla také zjišťována jejich poloha od středu kuličky 

(vnitřní region), přes prostřední region až po vnější region při rozdělení 

v horizontálním směru. Tyto výsledky byly podpořeny termokapilární teorií, 
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a tedy, že vlivem Marangoniho proudění v roztavené pájce dochází během 

procesu přetavení ke změně pozice dutin [9,10]. 

Další výzkum [11] se zabýval rychlostí růstu intermetalické sloučeniny 

Cu6Sn5 na rozhraní tekuté a tuhé fáze při teplotním gradientu v pájeném 

spoji. Během fáze přetavení, přesněji ve fázi, kdy byla pájka tekutá, 

docházelo k hromadné termomigraci atomů mědi z horkého konce. Tím 

docházelo k vytvoření intermetalické vrstvy Cu6Sn5 s větší tloušťkou na 

studeném konci, a naopak k výraznému potlačení růstu vrstvy Cu3Sn. 

Výsledným zjištěním v publikaci [11] bylo, že je možné řídit růst 

intermetalické vrstvy Cu6Sn5 na rozhraní pájka (Sn) a pájecí ploška (Cu) 

pomocí reakce, resp. termomigrace. 

Vnitřní strukturu kulového pájkového vývodu je také možné měnit 

směrovostí chlazení, resp. pozicemi teplého a studeného konce pájeného 

spoje, o čemž pojednává práce [12]. K podobným závěrům z pohledu využití 

teplotního gradientu pro vytváření jednozrnných krystalů dospěli i autoři 

v publikacích [13], [14] a [15], kdy byla zonální tavba prováděna u pájecích 

slitin BiPb, SnCd a AlCuNi. 

Navzdory mnoha jiným proměnným, doposud nebyl sledován vliv směru 

toku tepla při pájení přetavením a sledování struktury pájeného spoje 

společně s parametry intermetalické vrstvy na rozhraní pájka a pájecí ploška, 

což je předmětem jední z částí této dizertační práce.  

1.3 KRYSTALOGRAFICKÁ ORIENTACE KULOVÉHO 

PÁJKOVÉHO VÝVODU 

Vnitřní struktura pájeného kulového spoje má výrazný vliv na jeho jakost 

a spolehlivost. Velikost krystalů jednotlivých sloučenin a prvků předurčuje 

nejen dobu života kulového pájeného spoje, ale také jeho mechanickou 

pevnost. Proto je nutné přistupovat k problematice vytvoření kulového 

pájeného spoje důkladněji z pohledu všech parametrů nastavených v procesu 

pájení, jelikož tyto ovlivňují základní strukturu. Nastavení teplotního profilu 

je tedy klíčovou součástí formování výsledného rozmístění, velikosti a tvaru 

jednotlivých krystalů. Velikost je možné řídit nastavením doby nad teplotou 

tavení, maximální teplotou pájecího profilu, ale především rychlostí 

chlazení. Tato kapitola se bude dále zabývat nejnovějšími poznatky z oblasti 

vlivu krystalografické orientace na mechanické vlastnosti pájeného spoje 

a možnosti řízení formování krystalů. 

Orientace krystalů v jednotlivých částech kulového pájkového vývodu 

rozhoduje především o jeho mechanické pevnosti a následné spolehlivosti 

v průběhu jeho životního cyklu. Základní rozdělení morfologické struktury 

se dělí na jednozrnnou, vícezrnnou, částečně prokládanou a prokládanou 



 

 

z makroskopického pohledu na krystalografickou orientaci cínových 

dendritů [16].  

Nejvhodnějším makroskopickým morfologickým uspořádáním krystalů 

u slitin SAC je prokládaná a vícezrnná struktura, o čemž je pojednáváno 

v této části kapitoly. 

U vícezrnné struktury se přesněji jedná o tzv. Beach Ball (přesněji Kara’s 

Beach Ball, dle objevitele – Karas Mather) uspořádání cínových dendritů. 

Z pohledu porovnání odolnosti jednotlivých morfologií se zaměřením 

na základní zátěžové testy lze tyto struktury seřadit následovně. Prokládaná 

struktura měla sice relativně větší odolnost vůči termomechanickému 

namáhání, než tomu bylo u Beach Ball struktury, ale z pohledu mechanické 

pevnosti je na tom lépe právě toto pravidelnější vícezrnné morfologické 

uspořádání [17,18]. Nejhorší mechanické vlastnosti a odolnost vůči 

termomechanickému namáhání měla jednozrnná struktura v porovnání 

s vícezrnnou [19].  

Jednozrnná struktura kulového pájeného spoje má i své výhody, 

dle zvoleného způsobu zátěže, resp. degradace, jako jsou elektromigrace, 

termomigrace nebo mechanické zatěžování [20]. 

1.4 INTERMETALICKÉ VRSTVY A MECHANICKÁ PEVNOST 

VE STŘIHU U KULOVÝCH PÁJKOVÝCH VÝVODŮ A SPOJŮ 

Zaměření této kapitoly je na měření parametrů intermetalických vrstev 

na rozhraní pájka a pájecí ploška, jako je tloušťka a drsnost. Společně 

s dosavadním stavem této problematiky souvisí i mechanická pevnost (dále 

jen střihová síla), jelikož je ovlivněna jak intermetalickými vrstvami 

na rozhraní pájka a pájecí ploška, tak i uspořádáním a velikostí jednotlivých 

částí heterogenní struktury kulového pájkového vývodu, resp. spoje. 

Tloušťka a drsnost intermetalické vrstvy v procesu vytvoření, 

resp. obnovení, kulového pájeného spoje musí být zajištěna co nejmenší, 

jelikož tloušťky vrstev z ternárních intermetalických sloučenin (Cu, Ni)6Sn5 

a (Ni, Cu)3Sn se zvyšují s každým dalším procesem přetavení [27,28]. 

Na základě výše popsaného rozboru současného stavu vědeckého poznání 

byly stanoveny cíle dizertační práce, které jsou uvedeny v následující 

kapitole. 

2  CÍLE DIZERTAČNÍ PRÁCE 

Jak již bylo v úvodu zmíněno, dizertační práce je rozdělena do dvou částí. 

První část je zaměřena na vývoj a výzkum nové inovativní metody 

pro osazení a zapájení kulových pájkových vývodů na pouzdro BGA, včetně 

jejich charakterizace a optimalizace. Druhá část je zaměřena na výzkum 

vlivu směru proudění tepla při procesu pájení přetavením infračerveným 

zářením a následným využitím získaných výsledků pro optimalizaci 
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technologického procesu vytváření kulových pájkových vývodů pouzder 

typu BGA. Dále jsou definovány hlavní cíle, kterých mělo být v této práci 

dosaženo. 

1. Vývoj a optimalizace inovativní metody určené pro vytvoření, 

resp. obnovení, kulových pájkových vývodů na pouzdrech BGA 

s následnou charakterizací. 

• Vývoj základního principu přímého pájení pájkových kulových 

vývodů pomocí osazovací šablony (přímo elektrickým proudem 

vyhřívaná šablona). 

• Definování optimálního materiálu šablony. 

• Experimentální ověření a optimalizace parametrů metody. 

• Porovnání inovativní metody s některými podobnými stávajícími 

metodami vytvoření kulových pájkových vývodů. 

• Základní charakterizace vytvořených kulových pájkových vývodů 

z pohledu střihové síly (destruktivní test). 

• Analýza vnitřní struktury vytvořených kulových pájkových vývodů 

optickou inspekcí a měřením tloušťky a drsnosti intermetalické 

vrstvy. 

2. Výzkum a charakterizace vytvořených kulových pájkových vývodů 

na BGA pouzdře pomocí infračervených zářičů se třemi různými 

směry toku tepla (horní ohřev, spodní ohřev a oba ohřevy zároveň) při 

procesu pájení. 

• Experimentální ověření vlastností destruktivní zkouškou střihové 

síly. 

• Analýza vnitřní struktury optickou inspekcí a měřením tloušťky 

a drsnosti intermetalické vrstvy. 

3. Ověření využitelnosti metody procesu vytvoření, resp. obnovení, 

kulových pájkových vývodů na pouzdrech s pájkovými kulovými 

vývody na základě srovnání výsledků charakterizace vzorků 

vytvořených přímo vyhřívanou šablonou s výsledky výzkumu směru 

ohřevu při procesu pájení přetavení. 

3  NÁVRH A PŘÍPRAVA VZORKŮ 

Pro experimentální ověření nové metody pájení kulových pájkových 

vývodů a výzkum vlivu směru proudu tepla při procesu pájení přetavením 

infračerveným zářením bylo navrženo pouzdro BGA ze základního 

materiálu ISOLA – DE104 (FR4) s 18 μm plátované mědi, tzv. Dummy 

BGA. 



 

 

Příprava vzorků probíhala v několika krocích. 

Motiv byl navržen s topologií BGA o rozměrech 

11 x 11 x 1,5 mm. Pájecí plošky (400 μm) byly 

navrženy s definovanou nepájivou maskou (Solder 

Mask Defined – SMD) pro pájkové kuličky 

s průměrem 500 μm, aby byl omezen vliv odtržení 

pájecí plošky při destruktivních testech mechanické 

síly. Rozteč pájecích plošek byla zvolena 1 mm. 

Finální povrchová úprava byla zvolena ENIG. 

Výsledné testovací pouzdro je ukázáno na obrázku 1. 

Materiál kulových pájkových preforem byl zvolen SAC305 (NeVo, 

Shenmao Technology Inc.), díky jeho dostupnosti a velkému využití 

v elektrotechnickém průmyslu v těchto aplikacích. Vzhledem k volbě 

metody osazení preforem do tavidla, bylo použito bezoplachové tavidlo 

SMF-08 (NeVo, Shenmao Technology Inc.), které se dodává pro pájení 

BGA pouzder do obvodu. 

Příprava vzorku probíhala tak, že bylo naneseno tavidlo SMF-08 na pájecí 

plošky BGA pouzdra přes mosaznou šablonu.  

Konečné osazení a přetavení pájkových kuliček bylo rozdílné v obou 

hlavních výzkumných částech. 

4  VÝVOJ A VÝZKUM INOVATIVNÍ METODY PRO 

OSAZENÍ A ZAPÁJENÍ KULOVÝCH PÁJKOVÝCH 

VÝVODŮ 

Myšlenka vývoje nového procesu vytvoření, resp. obnovení (reballing), 

kulových pájkových vývodů na pouzdře BGA vznikla na základě potřeby 

snížení spotřeby elektrické energie a lépe kontrolovaného procesu pájení 

se snížením procesních kroků (přesun pouzdra do pájecího zařízení). 

Tato inovativní metoda využívá stávajících metod z pohledu základního 

návrhu osazovací šablony a také celého procesu osazení kulových pájkových 

preforem. Jediným rozdílem je přizpůsobení osazovací šablony i pro proces 

pájení přetavením. Šablona tedy slouží nejen k osazení kuliček, 

ale také k jejich přetavení a následné zapájení a pájecí plošky BGA pouzdra. 

Návrh této šablony, stanovení procesu pájení a charakterizace výsledných 

zapájených kulových pájkových vývodů je popsána v následujících 

kapitolách. 

Výzkum a vývoj byl rozdělen do tří etap. V první etapě byla vytvořena 

šablona z korundové keramiky s tlustovrstvým motive, jako topným 

elementem. Po provedení testů pájení kulových vývodů bylo zjištěno, 

že tento materiál nevyhovuje z důvodu praskání. Druhá vývojová etapa 

využívala také tlustou vrstvu na kramickém, avšak z materiálu AlN. 

 
Obrázek 1: Testovací 

pouzdro BGA 
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Tato šablona vyhověla z pohledu funkce, ale kvůli její ceně a špatné 

opracovatelnosti byla provedena změna materiálu na chromniklovou nerez 

1.4301 (AISI 304). S tímto materiálem byly provedeny prvotní testy, 

které potvrdily možnost dosažení pájecích teplot po přiložení napětí 1,8 V 

(31 A) pomocí krokosvorek a stabilizovaného laboratorního zdroje. 

Třetí etapa, kdy je využívána nerezová ocel, jako materiál šablony, 

je popsána v následující kapitole. 

4.1 TŘETÍ VÝVOJOVÁ ETAPA – ŠABLONA Z NEREZOVÉ 

OCELI 

Třetí vývojová etapa nové metody pro vytvoření nebo obnovení kulových 

pájkových vývodů na BGA pouzdře se věnovala ověření možnosti použití 

levnějšího a rozšířenějšího materiálu přímo vyhřívané šablony. Zvoleným 

materiálem byla chromniklová nerezová ocel s DIN označením 1.4301 (AISI 

304, ČSN 17240) a složením X5CrNi18-10. 

Ověřením možnosti využití 

nerezivé oceli, jako základního 

materiálu vyhřívané šablony, byla 

zjištěna nutnost vytvoření 

funkčního vzorku pájecí stanice.  

Návrh probíhal ve dvou 

vývojových liniích, které spolu 

navzájem souvisí. V první řadě 

byl vytvořen 3D model se všemi 

vyráběnými díly a dále 

výrobafunkčního vzorku pájecí 

stanice (viz obrázek 2). 

Myšlenka přímo vyhřívané 

šablony pro vytvoření, resp. 

obnovení, kulových pájkových vývodů na pouzdře BGA byla podpořena 

projektem VUT Šance (TAČR GAMA – – TG01010054) pod názvem 

„Přímo vyhřívaná šablona pro obnovení kulových pájkových vývodů 

u elektronických pouzder BGA se záměrem komercializace. Výsledkem 

projektu byl prototyp regulovatelné pájecí stanice s názvem Hot Stencil 

Reballing System 01 (HSR-01). V rámci projektu byl také přihlášen a uznán 

užitný vzor na Úřadu průmyslového vlastnictví pod názvem „Šablona 

pro vytváření pájkových kulových vývodů na pouzdrech BGA (přihláška 

číslo PUV 2019-36422, dokument číslo 33222) [7]. Tento užitný vzor chrání 

podobu proudem přímo vyhřívané šablony s přídavnými otvory pro zajištění 

rovnoměrného rozložení teploty. 

 
Obrázek 2: Konečná podoba funkčního 

vzorku pájecí stanice 

 



 

 

Na projektu pracovalo celkem pět osob. Hlavním řešitelem 

byl Ing. Michal Řezníček, Ph.D. Členové řešitelského týmu pak byli 

Ing. Alexandr Otáhal, Ing. Jaroslav Jankovský, Ing. Jakub Somer a Ing. Josef 

Skácel. Mojí rolí v projektu bylo vedení a kontrola všech prací a realizace 

některých částí pájecí stanice. Kromě návrhu 3D modelu celého zařízení 

jsem se prakticky podílel i na provedení, tedy návrhu a konstrukci, 

jednotlivých dílů. Vzhledem ke složitosti tématu je nutné brát prototyp 

jako výsledek práce všech členů řešitelského týmu. 

Výsledný prototyp pájecí stanice Hot Stencil Reballing System 01 (HSR-

01) je ukázán na obrázku 3. Elektrodový systém je pak na obrázku 4. 

 
Obrázek 3: Prototyp pájecí stanice 

 
Obrázek 4: Elektrodový systém 

prototypu pájecí stanice 

s vyznačenou polohou šablony 

(červený obdélník) 

Konečná podoba pájecí stanice je v této době připravena 

ke komercializaci a prodeji licence. 

4.2 NÁVRH A CHARAKTERIZACE PŘÍMO VYHŘÍVANÉ 

NEREZOVÉ ŠABLONY 

Proces pájení vyžaduje správné nastavení určitých parametrů pro správné 

a opakovatelné zapájení kulových pájkových vývodů. Jedním parametrem 

je rovnoměrné rozložení tepla na topném elementu, resp. na ohřívané 

součásti. Dalším důležitým parametrem je životnost šablon, jelikož jsou 

v celém procesu nejvíce výkonově i tepelně zatěžovány. V návaznosti 

na tyto potřeby byly provedeny experimenty a následné optimalizace, 

díky kterým bylo možné využívat tuto metodu pájení dlouhodobě, spolehlivě 

a opakovatelně. 
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4.2.1 Návrh nerezové šablony 

Návrh první verze proudem přímo vyhřívané šablony z nerezového plechu 

byl proveden na základě požadavků a rozměrů funkčního vzorku pájecí 

stanice. Výsledný rozměr šablony byl zvolen (20x10) mm. Tloušťka šablon 

byla určena podle průměru použitých pájkových kuliček (ø 500 µm), a tedy 

300 µm, jelikož proces pájení probíhá se šablonou umístěnou v určité 

vzdálenosti nad pouzdrem. 

 Na obrázku 5 je nákres nárysu topologie nerezové šablony a jeho 

rozdělení z pohledu funkce jednotlivých částí. Aktivní oblast (červený 

čtverec uprostřed) je část šablony určená pro umístění pájkových kuliček 

do otvorů a pájení přetavením. Oblasti pro elektrody (červené 

obdélníky – 3x10 mm) slouží pro napájení šablony elektrických proudem, 

který zajišťuje její ohřev. Poslední část, pomocné obrazce, 

byla zakomponována do topologie po prvních experimentech, 

aby byl zajištěn rovnoměrnější ohřev v aktivní oblasti. 

 
Obrázek 5: Nákres návrhu šablony a její členění na funkční části 

4.2.2 Rozdíl teplot mezi šablonou a BGA pouzdrem 

První testy během procesu pájení proudem vyhřívanou nerezovou 

šablonou probíhaly v přímém kontaktu šablony a BGA pouzdra. 

Tato varianta se ukázala, jako nevhodná, jelikož docházelo k přehřátí BGA 

pouzdra a jeho povrchovému poškození (delaminace, degradace vysokou 

teplotou). Řešením bylo umístění šablony v určité vzdálenosti nad BGA 

pouzdro. Proto byl navržen experiment pro měření teplot na šabloně, pouzdře 

BGA a pájkové kuličce. 

Samotné měřením probíhalo na funkčním vzorku pájecí stanice. 

Vzdálenost šablony od pouzdra byla v průběhu měření 250 µm, aby nedošlo 



 

 

k poškození pouzdra vysokou teplotou, ale zároveň bylo předehříváno 

při procesu pájení. Sběr dat při měření termočlánky typu K. 

Výsledek měření teploty na šabloně, pouzdře BGA a pájkové kuličce 

na pájecí plošce uprostřed pouzdra jsou vidět na obrázku 6. Teplota 

na pouzdře BGA byla přibližně o 150 °C menší, než tomu bylo na šabloně. 

Teplota měřená na pájkové kuličce nebyla přesná z důvodu odvodu tepla 

do měřícího termočlánku. Nepřesnost lze pozorovat v průběhu teploty 

na obrázku 6 (teplota BGA kuličky), kde jsou vyznačeny body roztavení 

a tuhnutí pájkové kuličky, dle skokové změny teploty v návaznosti 

na pohlcené a uvolněné latentní teplo. Teplota tavení slitiny SAC305 

je 220 °C, kdy z měření byla zjištěna hodnota přibližně 180 °C. 

 
Obrázek 6: Rozdíly teplot na šabloně, pouzdře BGA a pájkové kuličce při procesu 

pájení [31] 

Doporučení pro budoucí výzkum z pohledu měření teploty v pájkové 

kuličce je volba bezkontaktního snímače (termokamera s makro objektivem, 

IR senzor), který by neovlivňoval výsledné hodnoty odebíráním tepla. 

4.2.3 Rozložení teploty na šabloně a jeho experimentální optimalizace 

Rozložení teploty by během pájení přetavení mělo být co nejlepší, 

tzn. v ideálním případě bez rozdílů teplot na celé ploše pájené součásti. 

V tomto případě jsou pájenou součástí pájkové kuličky a částečně 

předehřívané pouzdro BGA. Obecně je v praxi používán rozdíl teplot 

v procesu pájení přetavení menší než 10 °C v celé ploše pájené komponenty. 

Tento parametr byl důležitý pro zajištění přibližně stejné doby pájení u všech 

pájkových kuliček. Poměr přenosu tepla zářením a přirozenou konvekcí 

mezi šablonou a pájkovými kuličkami nebyl obsahem této práce, jak již bylo 

nastíněno v předešlé kapitole 4.4.2. Vzhledem k tomu bylo rozložení teploty 

s maximálním rozdílem teplot sledován na proudem přímo vyhřívané 

šabloně. K tomuto účelu byla použita metoda plošného měření pomocí 
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termovizní kamera Fluke Ti32. Tato kamera nebyla vybavena makro 

objektiv, ale díky rozlišení detektoru 320x240 bodů byla dostačující 

pro kvalitativní měření rozložení teplot.  

Před provedením měření byla šablona opatřena termovizní barvou 

od firmy LabIR s definovanou emisivitou v oblasti středních vln 

infračerveného záření a vysokou teplotní odolností (typ HERP-HT-MWIR- 

-BK-11). Tím bylo dosaženo přesnějšího nastavení a určení hodnot. 

Měření bylo prováděno přibližně při 300 °C, kde měla termovizní barva 

emisivitu 0,92 při pozorovacím úhlu kamery 30 °. 

 Měření probíhalo se šablonou mechanicky uchycenou do vytvořených 

elektrod z mosazných kvádrů o velikosti (25x11x5) mm s povrchovou 

úpravou galvanickým niklem. Elektrody byly připojeny na proudový zdroj 

Manson HCS 3600, který sloužil pro nastavení elektrického proudu 

procházejícího šablonou. První verze šablony (verze 1) vykazovala výrazné 

rozdíly mezi rohy a středem aktivní oblasti (oblast s otvory pro pájkové 

kuličky). Rozdíl teplot byl 57,1 °C, viz obrázek 7. Důvodem byla velikost 

šablony a blízkost elektrod u aktivní oblasti. Přenos tepla do elektrod tedy 

způsobil velký rozdíl teplot. 

 
Obrázek 7: Rovnoměrnost rozložení teploty na první verzi šablony. 

První verze šablony nevyhověla požadavku rozdílu teplot v aktivní oblasti 

10 °C. Proto byly provedeny úpravy topologie otvorů v šabloně, a to tak, 

že bylo vyrobeno několik verzí s různými tvary a pozicemi přídavných 

obrazců, resp. otvorů, které nesloužily pro osazování a přímé pájení 

pájkových kuliček, ale pro rovnoměrnější ohřev a menší přenos tepla 

do elektrod. Tyto obrazce však nestačily pro zajištění rozvnoměrného 

rozložení teploty, tak bylo přistoupeno, již v rámci výroby prototypu pájecí 

stanice k provedení šablony s většími rozměry. Byly ověřovány dvě 

provědení, a to (65x30) mm a následně (85x30) mm s ohledem na změnu 

v konstrukci prototypu pájecí stanice. 



 

 

Výsledky měření termovizní kamerou na šabloně o rozměrech (65x30) 

mm a bez přídavných otvorů jsou vidět na obrázku 8. Toto provedení 

vykazovalo rozdíl teplot 8,3 °C mezi rohy a středem aktivní oblasti, 

čímž bylo dosaženo požadovaného maximálního rozdílu 10 °C pro zajištění 

lepší opakovatelnosti metody a výsledné jakosti a spolehlivosti kulových 

pájkových vývodů. Podélný profil a příčný teplotní profil vykazovaly rozdíl 

teplot v aktivní oblasti také pod 10 °C. 

 
Obrázek 8: Rozložení teploty na šabloně (65x30) mm – termovizní fotografie 

4.2.4 Životnost šablony 

Použití materiálu AISI 304 (1.4301) v aplikaci proudem přímo vyhřívané 

šablony s sebou může nést určitá úskalí, jako je například počet cyklů 

do poruchy nebo vznik defektů. V návaznosti na tyto předpoklady 

bylo rozhodnuto o provedení životnostních testů nerezové šablony. Hlavním 

cílem bylo ověřit vliv počtu pájecích cyklů na změnu elektrických parametrů 

a změnu vzhledu povrchu šablony (oxidace). 

Před provedením testů bylo nutno navrhnout regulaci pro pájecí profil, 

který by bylo možné také opakovat v určitém počtu cyklů. K tomuto účelu 

byl zvolen regulovatelný proudový zdroj s možností externího ovládání 

výstupního signálu QPX1200SP AIM-TTI, PWM regulátor a program 

LabVIEW pro řízení a zaznamenávání celého procesu testování. 

Během procesu teplotního cyklování byly nepřetržitě měřeny hodnoty 

teploty na šabloně, el. napětí a el. proud šablonou procházející. 

Jako regulovaná veličina byla teplota, díky které byl nastavován pájecí 

profil.  

Získané závislosti na čase byly porovnány během všech cyklů, 

aby mohla být zjištěna postupná změna parametrů v celém procesu 

testování. Vzhledem k tomu, že nevznikaly téměř žádné odchylky během 



 

 - 15 - 

jednotlivých cyklů, tak byly srovnány 1. cyklus s posledním, tedy 550. 

cyklem. Minimální odchylky v náběhu teploty a chlazení byly nejspíše 

způsobeny okolními vlivy, jelikož se nevyskytovaly u všech měření. 

Všechny získané informace z průběhů proudu a napětí sloužily ke zjištění 

změny vlastností materiálu nerezové šablony z pohledu elektrických 

parametrů po teplotním cyklování. Během 550 pájecích cyklů tedy nenastala 

změna měřených parametrů. 

Kromě elektrických parametrů byla provedena optická analýza povrchu 

nerezové šablony. Na první pohled byl u šablony po teplotním cyklování 

vidět rozdíl ve změně barvy na povrchu teplotně cyklované šablony, 

který však neměl přímý vliv na její funkci. Strukturálně neměla v šabloně 

nastat přímo sledovatelná změna po 550 cyklech, a tedy ani změna parametrů 

elektrických, popř. mechanických, jelikož byla provozována při maximální 

teplotě 350 °C. Zjištěné závěry z této kapitoly také potvrzují vědecké 

publikace [29] a [30]. 

4.3 CHARAKTERIZACE KULOVÝCH PÁJKOVÝCH VÝVODŮ 

VYTVOŘENÝCH POMOCÍ PŘÍMO VYHŘÍVANÉ ŠABLONY 

V této kapitole je popsána charakterizace kulových pájkových vývodů 

vytvořených pomocí prototypu pájecí stanice HSR-01 (viz obrázek 3). 

4.3.1 Příprava testovacích vzorků 

Poslední částí přípravy vzorku bylo umístění pájkových kuliček do otvorů 

proudem přímo vyhřívané šablony, které se provádělo přes přímo 

vyhřívanou šablonu. V prvním kroku bylo nutno umístit pod šablonu v určité 

vzdálenosti BGA pouzdro s natisknutým tavidlem na pájecích ploškách. 

Následně byly pájecí plošky sesazeny s otvory v šabloně. Kulové pájkové 

preformy se ve větším, než požadovaném množství (určeno počtem 

kulových otvorů v šabloně) nanesly na proudem přímo vyhřívanou šablonu 

a postupně se pohybem nástroje (pinzeta) umístily do kruhových otvorů 

k tomu účelu určených. 

Konečným krokem byl proces pájení, kdy byl nastaven a spuštěn teplotní 

profil. Parametry pájecího profilu z obrázku jsou sepsány v tabulce 1. 

Určení jednotlivých parametrů profilu bylo provedeno na několika 

experimentech zahrnujících měření teploty na šabloně i na pouzdře BGA 

při jejich vzdálenosti od sebe 250 µm. 

Tabulka 1: Nastavené parametry teplotního profilu v prototypu pájecí stanice HSR-01 

pro šablonu s tloušťkou 300 µm a její vzdáleností 250 µm od BGA pouzdra. 

Parametr Hodnota 

Rychlost náběhu 

teploty 1,3 °C/s 

Maximální teplota 315 °C 



 

 

Rychlost chlazení 4 °C/s 

4.3.2 Výsledky a diskuse 

Výsledek z destruktivního testování síly ve střihu u kulových pájkových 

vývodů vykazoval průměrnou hodnotu 7,016 N se směrodatnou odchylkou 

1,094 N. Tato hodnota odpovídá pevnosti pro kulové pájkové vývody 

vytvořené standardně používanými metodami, viz kapitola 1.4. K odtržení 

testovaného vývodu docházelo v převážné většině případů na úrovni 

nepájivé masky, tzv. ductile failure. 

V další části byla zjišťována morfologie vnitřní struktury kulového 

pájkového vývodu. Uspořádání krystalů u vzorků pájených přímo 

vyhřívanou šablonou bylo vícezrnné s menšími oblastmi prokládané 

struktury (Obrázek a)) a prokládané (Obrázek b)). Obrázek a) ukazuje 

uspořádání β-Sn dendritů ve formě plážového míče (beach ball), 

tzn. vícezrnné. Na obrázku b) lze vidět krystalizaci ve formě menších center, 

tzv. prokládaná morfologie. Dle informací získaných v kapitole 1.3 by měl 

být tento typ morfologických struktur spolehlivý, což také určuje způsob 

zátěže při provozu v konkrétní aplikaci. 

 

Obrázek 9: Kulový pájkový 

vývod vytvořený proudem přímo 

vyhřívanou šablonou – 

vícezrnná vnitřní struktura 

 

Obrázek 10: Kulový pájkový 

vývod vytvořený proudem přímo 

vyhřívanou šablonou – 

prokládaná vnitřní struktura 

Posledními měřenými parametry byly tloušťka a drsnost intermetalické 

vrstvy na rozhraní pájka a pájecí ploška. Intermetalická vrstva průměrně 

vykazovala tloušťku 1,675 µm se směrodatnou odchylkou 0,152 µm 

a drsnost 0,763 µm se směrodatnou odchylkou 0,190 µm. Mikroskopický 

snímek jednoho z měřených vzorků je ukázán na obrázku 11. 
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Obrázek 11: Intermetalická vrstva pájkové kuličky pájené proudem přímo vyhřívanou 

šablonou 

Výsledky z měření střihoví síly, tloušťky a drsnosti intermetalické vrstvy 

v porovnání s výsledky jiných vědeckých prací (viz kapitola 1.4) poukazují, 

že pomocí vyvinuté a optimalizované metody vytvoření, resp. obnovení 

kulových pájkových vývodů je možné provádět proces osazení pájkových 

kuliček a jejich následné přetavení v jakosti dostatečné pro další použití 

v elektrotechnickém průmyslu. 

4.4 POROVNÁNÍ INOVATIVNÍ METODY SE STÁVAJÍCÍMI 

METODAMI 

S ohledem na zaměření této metody především na obnovení pájkových 

kulových vývodů, případně na jejich vytvoření v elektrotechnickém 

průmyslu bylo přistoupeno k jejímu porovnání s dostupnými daty 

a informacemi k podobným stávajícím metodám. 

Základním rozdílem, ale také výhodou oproti levnějším metodám 

využívaným u oprav, resp. obnovení kulových pájkových vývodů BGA 

pouzder bylo snížení počtu procesních kroků, kdy došlo k jejich snížení. 

První prokázanou výhodou přímo vyhřívané šablony byla menší tepelná 

zátěž na pájené pouzdro BGA. Měření na obrázku 6. 

Další výhodou inovativní metody vyvinuté a optimalizované v této práci 

je možnost zajištění lepší predikce tloušťky intermetalické vrstvy 

v porovnání s ohřívatelnými a neohřívatelnými šablonami a přiblížení 

se k pájení laserem. Toto tvrzení podporuje bakalářská práce mého studenta 

Bc. Adama Gregora [31] a také další publikace [32]. 

Měření elektrické spotřeby může někdy být důležitým parametrem 

při výběru pájecí stanice. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k jeho měření 

na vyvinutém funkčním vzorku (viz obrázek 2) a prototypu HSR-01 

(viz obrázek 3) s následným porovnáním se dvěma dalšími pájecími 

stanicemi. Výsledky jsou umístěny v tabulce 2. Tímto měřením se potvrdila 

jedna z výhod této metody, a to je menší spotřeba elektrické energie 

v porovnání s výše uvedenými pájecími stanicemi. 



 

 

Tabulka 2: Energetická náročnost nové metody a porovnání se dvěma dalšími 

pájecími stanicemi 

Pájecí stanice 
ERSA 

IR 400 

Martin 

Hot Reball 03 

Přímo vyhřívaná 

šablona 

(funkční vzorek) 

Přímo vyhřívaná 

šablona 

(prototyp HSR-01) 

Zdánlivý 

výkon (VA) 
642 636 81 220 

Jedinou hlavní nevýhodou jsou zatím rozměry a váha prototypu pájecí 

stanice, které však nejsou kritické v porovnání s ostatními zařízeními 

určenými na obnovení kulových pájkových vývodů. 

4.5 SHRNUTÍ DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ 

Hlavní část této práce měla za cíl výzkum a vývoj inovativní metody 

pro osazení a zapájení kulových pájkových vývodů.  

Prvním krokem bylo ověření principu nové metody využívající 

elektrickým proudem přímo vyhřívanou šablonu vytvořenou z korundové 

keramiky (první etapa vývoje) a nitridové keramiky (druhá etapa vývoje) 

s tlustovrstvým topným elementem na jejich povrchu. Korundová keramika 

s čistotou 96 % praskala téměř při každém procesu pájení. Nitridová 

keramika nevyhověla hlavně kvůli své ceně. Keramické materiály 

tedy nevyhověly nejen z pohledu ceny procesu výroby a použití, ale také 

z pohledu praskání při procesu pájení u 96% korundové keramiky. Nicméně 

princip možnosti pájení pomocí elektrickým proudem přímo vyhřívané 

šablony sloužící také na osazení pájkových kuliček byl ověřen a byla 

potvrzena jeho použitelnost pro vytvoření, resp. obnovení kulových 

pájkových vývodů na BGA pouzdrech. Následovalo podání patentové 

přihlášky na Úřad průmyslového vlastnictví, který po necelém roce patent 

uznal pod číslem CZ 307441. Z toho plyne potvrzení, že je metoda proudem 

přímo vyhřívané šablony určené pro osazení a vytvoření, resp. obnovení 

kulových pájkových vývodů unikátní myšlenkou na celém světě. 

V následném kroku bylo přistoupeno k výběru dostupnějšího 

a vhodnějšího materiálu šablony z pohledu ceny i opracovatelnosti, 

čímž byla nerezová ocel s označením AISI 304 (DIN 1.4301). Po prvním 

experimentu a potvrzení možnosti použití plechu z nerezové oceli 

byl vytvořen návrh (3D model, výkresová dokumentace) a konstrukce 

první verze pájecí stanice (funkční vzorek) využívající elektrickým proudem 

přímo vyhřívanou šablonu. Na tomto funkčním vzorku byla provedena 

základní charakterizace a částečná optimalizace metody řešené v této práci.  

Výsledky charakterizace a optimalizace na funkčním vzorku jsou bodově 

popsány níže. Byl/a tedy: 
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• navrhnuta topologie šablony se zaměřením na rozměry pájecí stanice 

(pro funkční vzorek i prototyp pájecí stanice), 

• provedena úprava topologie šablony se zaměřením na dosažení 

co nejlepší rovnoměrnosti ohřevu (vyvinuty přídavné otvory a zjištění 

vlivu velikosti šablony), 

• experimentálně zjištěn rozdíl teplot na šabloně a pouzdře BGA 

při procesu pájení (Maximálně 150 °C na BGA pouzdře při teplotě 

šablony 315 °C a její výšce 250 µm) 

• a zjištěna životnost šablony z nerezové oceli pro použití při minimálně 

550 pájecích cyklech. 

V další části byl proveden výzkum a charakterizace kulových pájkových 

vývodů vytvořených pomocí elektrickým proudem přímo vyhřívané 

šablony. Hlavními parametry, u kterých byl ověřován vliv nového způsobu 

pájení, byly síla ve střihu, tloušťka a drsnost intermetalické vrstvy 

na rozhraní pájka a pájecí ploška a morfologická krystalografie zrn cínu 

uvnitř kulového pájkového vývodu. 

Síla ve střihu u kulových pájkových vývodů vytvořených inovativní 

metodou byla 7,016 N se směrodatnou odchylkou 1,094 N. 

Měření bylo provedeno na zařízení Dage PC2400. 

Nejčastěji se vyskytující morfologická struktura u kulových pájkových 

vývodů vytvořených inovativní metodou byla vícezrnná a prokládaná. 

Intermetalická vrstva na rozhraní pájka a pájecí ploška průměrně 

vykazovala tloušťku 1,675 µm se směrodatnou odchylkou 0,152 µm. 

Poslední část zahrnovala porovnání elektrickým proudem přímo 

vyhřívané šablony se stávajícími metodami využívanými v průmyslu. 

Bodově jsou porovnání shrnuta zde: 

• Snížení procesních kroků v porovnání s ohřívatelnou 

a neohřívatelnou šablonou. Časově náročnější, než proces 

využívající samolepících šablon a laserové pájení. 

• Menší tepelná zátěž pro pájené BGA pouzdro. 

• Možnost predikce tloušťky intermetalické vrstvy. 

• Menší elektrická spotřeba s porovnávanými průmyslově 

využívanými stanicemi. 

Touto částí byl splněn první cíl dizertační práce. 



 

 

5  VLIV SMĚRU PROUDĚNÍ TEPLA PŘI PÁJENÍ 

PŘETAVENÍM NA VNITŘNÍ STRUKTURU PÁJENÉHO 

SPOJE U PÁJKOVÝCH KULOVÝCH VÝVODŮ  

Jedním z dosud opomíjených parametrů při pájení přetavením je směr 

toku tepla. Jako základ pro ověření nové metody vytvoření kulových 

pájkových vývodů, byl navrhnut experiment, kdy byly použity dva 

infračervené zářiče pro pájení přetavením.  

Z pohledu metodologie, byla nejdůležitější částí experimentu pájecí 

stanice Power Tower. Návrh byl vytvořen s ohledem na sledované 

parametry, což znamená umístění dvou keramických infračervených zářičů 

o rozměrech 80 x 80 mm proti sobě. Pro zajištění opakovatelnosti a nastavení 

stejného pájecího profilu pro všechny experimenty, byla pájecí stanice 

osazena ventilátorem o rozměrech 80 x 80 mm. Zkoumané případové studie 

byly tři, kde první případ byl zaměřen na pájení pouze horním infračerveným 

zářičem (Horní IR), druhý případ na pájení spodním infračerveným zářičem 

(Spodní IR) a třetí případ byl proveden za použití obou infračervených zářičů 

(Oba IR), tzn. horním i spodním současně. 

Názorně jsou všechny případy polohy infračervených zářičů a jejich 

tepelného působení znázorněny na obrázku 12. Červené šipky vždy ukazují, 

který ze zdrojů tepla je použit pro daný případ. 

 
Obrázek 12: Principiální znázornění polohy infračervených zářičů v průběhu pájení: 

A) ze spodní strany, (2) z horní strany a (3) z horní i spodní strany současně [32] 

Výzkum uvedený v této kapitole byl publikován v impaktovaném 

časopise Journal of Electrical Engineering (viz [32]) a na konferenci EMPC 

2017 (viz [33]). 

5.1 PŘÍPRAVA TESTOVACÍCH VZORKŮ 

Prvním krokem u vytváření testovacích vzorků v tomto výzkumu byl 

proces pájení. Osazené pájkové kulové preformy na BGA pouzdře byly 

zapájeny pomocí stanice Power Tower.  
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5.2 VÝSLEDKY A DISKUSE 

Střihové síly kuliček SAC305 pájených infračervenými zářiči z různých 

směrů (horní, dolní a oběma směry zároveň) jsou zobrazeny na obrázku 13. 

Kuličky pájené pouze ze spodní strany vykazovaly největší odolnost 

ve střihu (8,068 N se směrodatnou odchylkou 0,458 N) při srovnání 

s pájkovými kuličkami pájenými z horní strany (7,969 se směrodatnou 

odchylkou 0,373 N) a oběma směry zároveň (7,868 N se směrodatnou 

odchylkou 0,613 N). Pájkové kuličky pájené z horní strany vykazovaly větší 

střihovou sílu než kuličky pájené z obou směrů. Nicméně, jak je zřejmé 

z obrázku 13, průměrné hodnoty pevnosti ve střihu pro všechny směry pájení 

se příliš nelišily a zároveň byly jejich hodnoty navzájem statisticky 

nevýznamné. Velkou směrodatnou odchylku mohla způsobit poloha 

pájkových kuliček na testovacím vzorku BGA. Umístění pájkových kuliček 

ovlivnilo růst intermetalických sloučenin na rozhraní pájka a pájecí ploška 

a vytvoření prokládané morfologické struktury v oblasti nad tímto 

rozhraním, což je vidět na výsledcích z obrázku 13 a dokazuje to i publikace 

[34]. 

 
Obrázek 13: Střihové síly 500 µm pájkových kuliček SAC305 pájených z různých směrů 

infračerveného zářiče (Horní IR, Spodní IR a Oba IR) [33] 

Snímky z optického mikroskopu na obrázcích 14-a) a 14-b) zachycují 

vnitřní strukturu kulových pájkových vývodů vytvořených přetavením 

horním IR topným tělesem. Vícezrnná morfologie cínových dendritů je vidět 

na obou fotografiích. Vzorek po procesu přetavení oběma IR topnými tělesy, 

tzn. horní i spodní ohřev, vykazoval podobnou strukturu, což je viditelné na 

obrázcích 15-a) a 15-b), avšavíce uspořádanou (většinou Beach Ball 

strukturu). Pájková kulička přetavená dolním IR ohřevem (obrázky 16-a) 

a 16-b)) vykazovala pravidelně uspořádanou orientaci dendritů β-Sn, 



 

 

tzn. jednozrnnou. U všech snímků je viditelná prokládaná struktura 

ve spodní části kulového pájkového vývodu nad místem intermetalických 

vrstev na rozhraní pájka-pájecí ploška.  

  

Obrázek 14: Metalografický výbrus pájkové kuličky pájené horním IR ohřevem – 

– vzorek a), vzorek b) [33] 

  

Obrázek 15: Metalografický výbrus pájkové kuličky pájené oběma IR ohřevy – vzorek 

a), vzorek b) [33] 

  
Obrázek 16: Metalografický výbrus pájkové kuličky pájené spodním IR ohřevem – 

– vzorek a), vzorek b) [33] 

Na obrázcích 17, 18 a 19 jsou vyobrazeny snímky po provedení 

metalografických výbrusů a mokrého leptání. Intermetalická vrstva na 

obrázku 17 (Spodní IR) ukazuje nejmenší zrna ve srovnání s ostatními na 

obrázcích 18 (Horní IR) a 19 (Oba IR). Vzorky pájené horním a spodním 
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topným tělesem (obr. 19) vykazovaly největší velikosti zrna intermetalické 

vrstvy. Režim zlomeniny pro zkoušku ve smyku byl tvárný. Proto odolnost 

kulových pájkových vývodů nebyla ovlivněna intermetalickou vrstvou  

 

Obrázek 17: Intermetalická vrstva pájkové kuličky pájené horním IR ohřevem [33] 

 

Obrázek 18: Intermetalická vrstva pájkové kuličky pájené spodní IR ohřevy [33] 

 
Obrázek 19: Intermetalická vrstva pájkové kuličky pájené oběma IR ohřevy [33] 

Další částí tohoto výzkumu bylo zjištění střední hodnoty tloušťky 

(mean surface level) a efektivní hodnoty drsnosti intermetalické vrstvy. 

Obrázek 20 vyjadřuje grafickou závislost tloušťky intermetalické vrstvy 

pro všechny tři případy polohy infračervených zářičů. Výsledky ukazují 

nejmenší tloušťku u vzorků pájeného spodním infračerveným zářičem, 

tedy 1,641 ± 0,223 µm Vzorky zapájené oběma zářiči simultánně 

vykazovaly tloušťku intermetalické vrstvy blíže ke vzorkům vytvořeným 

horním zářičem, a tedy 2,573 ± 0,285 µm. Největší tloušťka 

(2,715 ± 0,445 µm) byla změřena u vzorků pájených pouze horním zářičem. 



 

 

 
Obrázek 20: Tloušťka intermetalických vrstev pro všechny tři případy polohy 

infračervených zářičů (horní ohřev, spodní ohřev a oba ohřevy) [32] 

Drsnost intermetalických vrstev je znázorněna na obrázku 21. 

Nejmenší hodnoty drsnosti (0.988 ± 0,258 µm) dosahovaly vzorky 

pro spodní ohřev, což potvrzuje předpoklad z optické kontroly snímků 17, 

18 a 19. Také u vzorků pro horní ohřev a vzorků pro oba simultánně 

probíhající ohřevy byly potvrzeny předpoklady z optické kontroly. 

Vzorky pro horní ohřev vykazovaly drsnost 1,730 ± 0,157 µm a vzorky pro 

oba ohřevy 1,921 µm ± 0,093 µm. 

 
Obrázek 21: Drsnost intermetalických vrstev pro všechny tři případy polohy 

infračervených zářičů (horní ohřev, spodní ohřev a oba ohřevy) [32] 

5.3 SHRNUTÍ A DISKUZE DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ 

Hlavními parametry, u kterých byl zjišťován vliv směru toku tepla 

při procesu pájení pomocí IR zářičů, byly síla ve střihu, tloušťka a drsnost 
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intermetalické vrstvy na rozhraní pájka a pájecí ploška a morfologická 

krystalografie zrn cínu uvnitř kulového pájkového vývodu. 

Výsledky zkoušek síly ve střihu ukázaly vliv směru šíření tepla na kulový 

pájkový vývod. Prvním důležitým zjištěním bylo, že všechny testované 

pájkové kuličky vykazovaly odtržení v oblasti pájky nad intermetalickou 

vrstvou (tzv. ductile failure). To znamená, že intermetalické sloučeniny 

na rozhraní pájecí ploška a pájka neměly vliv na pevnost ve smyku. Druhé 

zjištění bylo, že hodnoty pevnosti ve smyku se příliš nelišily a nebyly 

statisticky významné, ale i tak by mohly výsledky naznačovat vznikající 

trendy. Získané výsledky z destruktivních zkoušek na střihovou sílu mohou 

vykazovat větší, resp. statisticky významné rozdíly po provedení 

izotermického stárnutím vzorků, což bude otázkou budoucího výzkumu. 

Orientace zrn u vzorků přetavených spodním IR zářičem ukázala 

uspořádanější orientaci β-Sn dendritů ve srovnání se vzorky 

pájenými horním a oběma IR zářiči. 

Intermetalická vrstva na rozhraní pájka a pájecí ploška vykazovala různé 

drsnosti a různé velikosti zrna v návaznosti na směr proudění tepla 

při procesu pájení. Oba IR vzorky byly charakterizovány největší drsností 

a velikostí zrna. Spodní vzorky IR vykazovaly nejmenší drsnost a velikost 

zrna. 

Výsledky analýzy rozhraní pájka-měděná ploška vykazovaly rozdílné 

parametry z pohledu tloušťky intermetalické vrstvy a její drsnosti. 

Základním vstupním parametrem, který mohl ovlivnit výsledky testu, 

byl pájecí profil. Pájecí profily pro všechny tři případy polohy 

infračervených zdrojů tepla jsou vidět na obrázku 2. Pro exaktní podložení 

správného nastavení teplotních profilů byl použit výpočet topného faktoru 

(heating factor), který napomáhá při optimalizaci pájecího profilu z pohledu 

řízení spolehlivosti, resp. opakovatelnosti, procesu pájení a kvality 

výsledného pájeného spoje [28, 35-37].  

Rozdílná tloušťka intermetalické vrstvy mohla být částečně způsobena 

polohou zpětnovazebního termočlánku pro řízení teplotního profilu. 

Termočlánek byl připojen na horní část vzorku. Parametry pájecích profilů 

pro všechny tři případy jsou stejné, ale intenzita tepelného toku mohla být 

ovlivněna polohou infračervených ohřívačů a polohou zpětnovazebního 

termočlánku. Pájecí kuličky byly ohřívány přímo pomocí horního 

infračerveného topného tělesa (v případě oba IR i horní IR). 

Zatímco při použití spodního infračerveného topného tělesa byly pájkové 

kuličky ohřívány pouze pomocí vzorky BGA pouzdra. Tím mohl být 

zapříčiněn rozdíl v dodané tepelné energii, resp. aktivační energii, 

která rozhoduje o vytvoření a tloušťce intermetalické vrstvy. 



 

 

Dalším faktorem, který mohl ovlivnit tloušťku, a především drsnost 

intermetalické vrstvy, byl pohyb tekuté pájky v důsledku tepelného 

gradientu. Pohyb uvnitř rozpuštěné pájky (Marangoniho efekt, přirozená 

konvekce apod.) přispívá do jisté míry k růstu intermetalických krystalů 

a jejich rozložení [38-40]. V publikaci [33] byl určen vliv směru proudění 

tepla na krystalografickou orientaci pájkových kuliček z materiálu SAC305, 

a to konkrétně na vytvoření více center s různými krystalografickými 

orientacemi v objemu pájky po dodání tepla v procesu pájení z horní strany 

a obou stran současně (horní a spodní ohřev). Výzkum [41] popisuje 

fenomén, kdy aplikace stejnosměrného elektrického proudu na kapku cínové 

pájky umístěné na měděném povrchu ovlivňuje smáčivost a tvorbu 

intermetalické vrstvy. Tento jev byl způsoben kombinací Marangoniho 

efektu a elektromigračními jevy. Poměr mezi účinkem Marangoniho efektu 

a přirozenou konvekcí na intermetalickou fázovou reakci však není znám. 

V této oblasti je zapotřebí dalšího výzkumu. Největší podíl na vývoji růstu 

intermetalické vrstvy měl nejspíše fyzikální jev termomigrace, 

jež byl potvrzen prací publikovanou v roce 2015 [11]. Vlivem teplotního 

gradientu docházelo k termomigraci atomů mědi ke studenějšímu konci, 

čímž se vytvořila ochuzená oblast o měď na teplém konci a tím pádem došlo 

k vytvoření intermetalické vrstvy s větší tloušťkou na studeném konci. 

Podobnost s výzkumem vlivu směru proudění tepla při procesu pájení 

kulových pájkových vývodů je v rozdílném gradientu teplot v pájkové 

kuličce po přetavení. Spodní IR ohřev tedy zajistil rozložení teploty tak, 

že oblasti rozhraní pájka a pájecí ploška byl teplý konec a horní část 

byl pomyslný studený konec. Tomuto zjištění odpovídají i výsledky, které 

potvrdily u vzorků pájených spodním IR ohřevem výrazný rozdíl v tloušťce 

intermetalické vrstvy v porovnání se vzorky pájenými horním IR ohřevem 

a oběma IR ohřevy. 

Tloušťku intermetalických vrstev je ve fázi pájení kulových vývodů (ball-

attach), resp. reballing, nutno zajistit co nejmenší, jelikož se s každým 

dalším procesem přetavení zvětšuje. Po montáži pouzdra BGA na DPS může 

dojít, z pohledu životního cyklu pájeného spoje, ke snížení spolehlivosti 

výsledného spoje vlivem tloušťky intermetalických vrstev a tím pádem 

ohrozit jeho funkčnost. 

Výsledky měření tloušťky a drsnosti intermetalické vrstvy odpovídaly 

předpokladům, jež jsou shrnuty v kapitole 1.4. Drsnost je přímo spojena 

s tloušťkou intermetalické vrstvy, jak je popsáno v publikaci [42], 

což odpovídá i neměřeným hodnotám v této práci. 

Výsledky tohoto výzkumu doplňují již existující experimenty popsané 

v literatuře (viz kapitola 1 ). 
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6  POROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ CHARAKTERIZACE 

KULOVÝCH PÁJKOVÝCH VÝVODŮ 

Tato kapitola se zabývá porovnáním výsledků z měření střihové síly 

a tloušťky a drsnosti intermetalické vrstvy z obou hlavním vědeckých částí 

této dizertační práce. 

Z naměřených hodnot lze určit, že byla průměrná hodnota střihové síly 

menší u vývodů pájených inovativní metodou (viz kapitola 4.3.2), než tomu 

bylo v případě vzorků vytvořených při působení IR zářičů z různých směrů 

při procesu pájení (viz kapitola 5.2). Avšak pro tuto průměrnou hodnotu 

byla směrodatná odchylka větší. Tento výsledek mohl být způsoben 

měřením vývodů pájených horním, spodním a oběma IR ohřevy jen na okraji 

BGA pouzdra. Toto zjištění podporuje i publikace [34]. Další vliv mohl 

plynout z nemožnosti přímého porovnání použitých pájecích profilů. 

Na závěr je třeba zopakovat, že všechny hodnoty střihových sil 

jsou v mezích pro kvalitně vytvořený kulový pájkový vývod. 

Výsledky z měření tloušťky intermetalické vrstvy pro obě výzkumné části 

ukázali, že kulové pájkové vývody vytvořené inovativní metodou měli téměř 

totožnou tloušťku intermetalické vrstvy (1,675 ± 0,152 µm), jako vývody 

pájené spodním IR ohřevem (1,675 ± 0,223 µm). Z toho plyne možnost 

využití metody bez nutnosti další optimalizace, pokud není brán v potaz 

pájecí profil, jež tento měřený parametr výrazným způsobem ovlivňuje. 

Nejmenší drsnost intermetalické vrstvy vykazovaly vzorky pájené 

inovativní metodou proudem přímo vyhřívané šablony s hodnotou 

0,763 ± 0,190 µm (viz kapitola 4.3.2), kde byla tato hodnota z pohledu 

statistické významnosti stejná (statistická nevýznamnost při provedení 

testu), jako u vzorků pájených spodním IR ohřevem s hodnotou 

0,988 ± 0,258 µm (viz kapitola 5.2). Jejich průměrná hodnota se sice lišila, 

ale po provedení testu statistické významnosti byl vyveden závěr, 

že nejsou jejich rozdíly statisticky významné. 

ZÁVĚR 

Splnění hlavních cílů této dizertační práce je dokumentováno vývojem 

a optimalizací inovativní metody pro vytvoření, resp. obnovení, kulových 

pájkových vývodů na BGA pouzdrech. Dosažené výsledky jsou podloženy 

charakterizací základních vlastností zaměřenou na sledování z mechanické 

pevnosti pájeného spoje (smyková síla) a jeho vnitřní mikrostruktury 

(morfologické uspořádání krystalů, tloušťka a drsnost intermetalické vrstvy 

na rozhraní pájka a pájecí ploška). 



 

 

V průběhu práce byl experimentálně vybrán materiál přímo vyhřívané 

šablony (plech z nerezové oceli AISI 304) a následně byl proveden návrh 

topologie šablony s optimalizací rozložení teploty v aktivní oblasti. 

Následně byl navrhnut a vyroben funkční vzorek pájecí stanice s elektrickým 

proudem přímo vyhřívanou šablonou pro zajištění opakovatelnosti 

při výzkumu metody. Díky získání projektu TAČR GAMA 

na komercializaci patentované myšlenky byl také vytvořen prototyp pájecí 

stanice se všemi potřebnými funkcemi pro zajištění celého procesu osazení 

a přetavení pájkových kuliček. Kromě toho byla provedena analýza měření 

teploty šablony a pouzdra BGA při procesu pájení s cílem zjištění menšího 

tepelného zatížení v porovnání s jinými metodami, a také byla ověřena 

životnost šablony pomocí teplotního cyklování s výsledným stanovením 

možnosti jejího použití při více jak 550 pájecích cyklech. V závěru 

4. kapitoly byla na základě experimentálního výzkumu popsána 

charakterizace metody z pohledu střihové síly, morfologického uspořádání 

krystalů a tloušťky a drsnosti intermetalické vrstvy na rozhraní pájka a pájecí 

ploška. Na závěr bylo provedeno porovnání nové inovativní metody 

se stávajícími podobnými metodami využívanými v průmyslu společně 

s analýzou a vyhodnocením výhod a nevýhod. Výsledky jsou shrnuty 

v kapitole 4.5. První cíl dizertace byl tedy splněn. 

Jak již bylo zmíněno v úvodu této práce, praktickým výstupem výzkumu 

řešeného v této práci je patent CZ 307441 [6] a užitný vzor PUV 2019-36422 

[7]. 

V částečné návaznosti na charakterizaci nové metody pro obnovení 

kulových pájkových vývodů byl proveden výzkum vlivu směru toku tepla 

při procesu pájení přetavením infračervenými zářiči. Byl zjištěn výrazný vliv 

na morfologii krystalů uvnitř kulového pájkového vývodu, tloušťku a drsnost 

intermetalické vrstvy s ohledem na směr toku tepla při procesu pájecí 

infračervenými zářiči. Avšak přímý vliv na střihovou sílu vývodů nebyl 

prokázán, jelikož výsledky byly statisticky nevýznamné, resp. z pohledu 

statistiky mezi výslednými hodnotami nebyl patrný výrazný rozdíl. 

Tato část práce tedy splnila druhý cíl dizertace. 

Na závěr byly výsledky charakterizací kulových pájkových vývodů 

přetavených inovativní metodou a IR zářiči umístěných z horní strany, 

spodní strany a obou stran analyzovány a porovnány z pohledu střihové síly 

a parametrů intermetalické vrstvy na rozhraní pájka a pájecí ploška 

(tloušťka, drsnost). Výsledky jsou shrnuty v kapitole 5.3. Poslední, třetí část 

dizertační práce, byla splněna. 

Na závěr lze konstatovat, že tato práce konkrétně přispěla k detailnějšímu 

pochopení formování spoje a jeho výsledných vlastností, což umožňuje lepší 
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predikci a nastavení procesu pájení. Tím se výrazně zvyšuje kvalita 

vytvářených kulových pájkových spojů. 

Doporučení pro budoucí výzkum, vývoj a optimalizaci ve výše zmíněných 

oblastech jsou následující: 

• Optimalizace návrhových pravidel pro zajištění topologie přímo 

vyhřívané šablony s rovnoměrnějším rozložením teplot v aktivní 

oblasti bez rozdílu velikosti pouzdra BGA. 

• Predikce teploty na BGA pouzdře bez nutnosti jeho měření během 

procesu pájení, tzn. určení z teploty přímo vyhřívané šablony. 

• Definice přestupu tepla mezi šablonou, pájkovou kuličkou 

a pouzdrem BGA (přestup tepla v rozměrech řádu desítek a stovek 

µm). 

• Stanovit pro krystalografickou morfologii celého objemu pájky 

přesný poměr, např. procentuální podíl, mezi jednotlivými typy 

struktur (jednozrnná, vícezrnná, částečně prokládaná, prokládaná). 

• Vyhodnotit krystalografické orientace jednozrnné struktury 

a jednotlivých oblastí u vícezrnné struktury, např. technikou 

difrakce zpětně odražených elektronů (Electron Backscatter 

Diffraction – EBSD). 

• Realizovat testy spolehlivosti, jako jsou například teplotní 

cyklování nebo izotermické stárnutí kulových pájkových vývodů, 

případně spojů a výsledky využít pro další optimalizaci v souladu 

s vývojem v oblasti vytváření kulových vývodů, včetně jejich 

miniaturizace. 
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