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Úvod  

Bakalářská práce se zabývá návrhem a zhotovením zařízení pro osazování pájecích kuliček. 

K těmto účelům se nejčastěji používá vakuová vývěva se šablonami, do kterých se nasávají 

kuličky a poté se umísťují na pouzdra součástek. Zařízení tohoto typu jsou velice drahá 

a nemusí vždy vyhovovat našim potřebám. Návrh zařízení byl směřován na konkrétní 

požadavky. Jedním z požadavků bylo zhotovení zařízení s využitím stanice FRITSCH. Ta 

byla použita pouze z části jako nosná konstrukce zařízení s využitím kamery a hranolu stanice 

k zaměřování osazení cínových kuliček. Dalším kritériem pro návrh byla variabilita šablon 

(matricí) pro nejrůznější pouzdra BGA. Posledním kritériem byla funkčnost a vzhlednost 

zařízení.  

V první části se práce zabývá informacemi o pájecích kuličkách, jejich využití 

a montáži v průmyslu. Druhá část práce pojednává o kompletním návrhu a zhotovení zařízení 

s cenovými kalkulacemi. Poslední část informuje o testování pájení osazených kuliček 

na stanici FRITSCH a porovnává případné nedostatky. 

 

 

Obr. 1: Pracoviště stanice FRITSCH s výklopným ramenem 

 



 

- 2 - 

 

1 Souhrné informace o pájecích kuličkách 

1.1 Vyuţití kuliček v praxi 

Cínové kuličky se v praxi používají pro nejrůznější aplikace 3D konstrukcí jako jsou pouzdra 

BGA, POP nebo SoP. Díky různorodým konstrukcím pouzder jsou cínové kuličky nejlepším 

řešením pro spojení mnohovývodových hybridních integrovaných obvodů a mikrokontrolérů, 

které mají vývody na spodní části pouzdra, s deskou plošných spojů (DPS). Cínové kuličky 

zajišťují dobré propojení všech vývodů, vysokou spolehlivost, větrání pouzdra ze strany spojů 

a vytváření velice kompaktních struktur zvaných embedded [1]. 

1.2 Typy pájecích kuliček 

Pájecí kuličky se standardně vyrábějí v rozměrech od 100 µm do 900 µm. Pro různé účely 

jsou však vyráběny i kuličky s většími nebo s menšími rozměry. Pro námi používaná pouzdra 

postačí kuličky velikosti 400 µm – 700 µm. Kuličky dělíme do třech základních typů: 

- z čistého kovu (Pure metal balls), 

- slitinové (Alloy-type soldem balls), 

- s jádrem (Solid core balls). 

1.2.1 Pájecí kuličky z čistého kovu 

Tyto kuličky představují nejjednodušší typ pro pájení. Využívají se ve výjimečných 

případech. Nejčastěji bývají vyrobeny z čistého cínu. 

1.2.2 Pájecí kuličky slitinové 

Tento typ kuliček se využívá nejčastěji. Kuličky jsou vyrobeny z nejrůznějších slitin (např.: 

Sn63Pb37, Sn62Pb36Ag2, Sn95.2Ag3.8Cul). Slitiny mají dobré vlastnosti pro pájení a jsou 

cenově dostupné. Nevýhodou těchto kuliček je, že při pájení může být problematické udržet 

konstantní vzdálenosti mezi substrátem a připojovaným prvkem (např. pouzdro BGA).[2] 

1.2.3 Pájecí kuličky s jádrem 

Posledním typem kuliček jsou kuličky s pevným jádrem. Jádro je vyrobeno z kovu (měď, 

stříbro) nebo z polymeru. Obal jádra je potažen tenkou vrstvou (10-20 µm) pájkové slitiny. 

Pevné jádro zajišťuje dodržení dané vzdálenosti mezi substrátem a připojovaným zařízením. 

Další výhoda spočívá ve spolehlivosti pájeného spoje. Grafický nákres této kuličky 

je vyobrazen na obr. 2. 
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Obr. 2: Průřez kuličkou s pevným jádrem z polymeru [3] 

1.2.4 Rozdíly mezi kuličkami slitinovými a s pevným jádrem 

Rozdíl mezi kuličkami slitinovými (resp. kuličkami z čistého kovu) a kuličkami s pevným 

jádrem je značný. Kromě výše zmíněných výhod kuliček s jádrem je další výhodou u kuliček 

s kovovým jádrem to, že např. měděné jádro při pájení zůstává tuhé a povrch z pájkové slitiny 

se rozlije pouze na potřebná místa. Jádro z kovu potom slouží jako dobře vodivý element 

spoje. Jejich použitím lze také předejít roztečení pájecí slitiny a následnému propojení 

sousedních spojů, jak je to vyobrazeno na obr. 3.  

 

Obr. 3: Porovnání propojení slitinových kuliček a kuliček s pevnými jádry [2]. 

Pájecí slitina 

Pevné jádro 
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1.3 Výroba pájecích kuliček 

Na pájecí kuličky bývají kladeny tyto požadavky: 

- homogenní a hladký povrch kuličky, 

- dobrá elektrická a tepelná vodivost, 

- přesnost rozměrů, 

- dostupnost materiálu, 

- přijatelná cena, 

- nízká úroveň nečistot. 

1.3.1 Olejová granulace 

Olejová granulace spočívá v roztavení slitiny s definovaným množstvím kovu, díky kterému 

se utvoří kuličky, které pak následně ztuhnou. Postup je rozvržen do několika fází. Nejprve se 

připraví kvalitní drát nebo folie z velmi čisté slitiny. Drát se následně rozdělí na části o určité 

délce. V případě folie se vyrazí disky o předem definovaném průměru. Vzniklé polotovary 

jsou sypány do olejové lázně s vertikálním teplotním gradientem. Vysoká teplota v horní části 

roztaví částečky pájky a utvoří kuličky, které se vlivem své hmotnosti snáší na dno lázně, kde 

vlivem nižší teploty opět tuhnou. Tento postup má však několik úskalí. V případě použití 

drátu jako výchozí suroviny je potřebné provést až 35 výrobních operací. U použití folie 

je proces zkrácen na 19 operací. Dalším problémem je časově náročné čištění kuliček 

od oleje. Poslední nevýhodou, která stojí za zmínku, je problém miniaturizace. Touto 

metodou je totiž velice těžké získat dostatečně malé kuličky s požadovanými rozměry. [1] 

 

Obr. 4: Olejová granulace [3] 

řezání drátu 

vyraţení 
z folie 

tavení pájky 
tvarování kuliček 

chlazení kuliček 
odebíraní kuliček 
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1.3.2 Stejnorodá sprejová disperze – UDS (Uniform Droplet Spraying) 

Metoda je založena na jedné z vlastností kapalin, tedy na povrchovém napětí. Pomocí 

povrchového napětí se roztavená pájka vytvaruje do požadovaného tvaru kapky. Pájková 

slitina se roztaví v komoře, která je naplněna inertním plynem (N2 +H2). Vlivem rozdílných 

tlaků v horní a spodní nádobě nutí horní tlak protékat pájku otvorem na dně komory. Z pájky 

se vlivem povrchového napětí vytvoří kapka. Pro efektivnější princip je zařízení opatřeno 

piezoelektrickým oscilátorem, který napomáhá k vytvoření kapek. Krátce po vytvoření kapky 

z proudu pájky je potřeba nabít kuličky elektrostatickým nábojem, aby nedošlo k vzájemnému 

propojení kapek během tuhnutí. Tuhnutí probíhá v inertní, plynu nebo se kapky chladí 

v kapalné lázni.[2] 

 

Obr. 5: Výroba pro metodu UDS [4] 
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1.4 Montáţ pájecích kuliček 

Pro získání propojovacích bumpů (přetavené kuličky na součástce nebo substrátu) je potřeba 

kuličky připevnit k pouzdru nebo substrátu. K těmto účelům se nejčastěji používá tavidlo. 

Nanesení tavidla lze provést několika způsoby: 

- přenosem pomocí kuliček, 

- tiskem přes šablonu, 

- přenosem pomocí pinů, 

- přenosem pomocí speciálního dávkovače. 

1.4.1 Přenos pomocí kuliček 

Metoda využívá vakuovou hlavu. Kuličky se nasají do vakuové hlavy přes šablonu. 

Smočením kuliček v tenké vrstvě tavidla se tavidlo díky svým vlastnostem přichytí na 

kuličky. Ty se pak přemístí nad pouzdro a vakuová hlava je přitiskne na plošky pouzdra. Při 

vypnutí vakua a odstranění vakuové hlavy se šablonou zůstanou kuličky na svých místech 

(Obr. 6). 

 

Obr. 6: Přenos tavidla pomocí kuliček [5] 
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1.4.2 Tisk přes šablonu 

Zde se tavidlo nanáší přes kovovou šablonu s předem definovanými otvory. Těmi se dostane 

tavidlo na substrát (resp. pouzdro). Tloušťka kovu určuje výšku vrstvy tavidla. Šablona 

se umístí na substrát (resp. pouzdro) a pomocí stěrky se na ni nanese tavidlo. Po odstranění 

šablony zůstane tavidlo na požadovaných místech (Obr. 7). 

 

Obr. 7: Tisk tavidla [5] 

1.4.3 Přenos pomocí pinů 

Metoda je svým postupem podobná přenosu pomocí kuliček. Místo kuliček je zde využita 

speciální šablona s piny, které se namočí do tavidla a umístí na substrát (resp. pouzdro) 

v místech, kde mají být kuličky. Poté se umísťují samotné kuličky. 

1.4.4 Přenos pomocí speciálního dávkovače 

Tavidlo se aplikuje speciálním dávkovačem, který dávkuje potřebné množství tavidla na 

vhodné místo, kam se budou kuličky umísťovat. Cena i složitost zařízení je sice větší než 

u předchozích postupů, je zde však výhoda plně automatizované výroby s rychlým 

nanášením. K dalším nevýhodám patří omezená variabilita systému. Každé pouzdro 

s rozdílným umístěním pájecích bodů potřebuje zvláštní speciální hlavu s tryskami. Levnější 

a flexibilnější variantou je použití jedné trysky, u které je možné naprogramovat umístění 

tavidla pro určité pouzdro. 

 

Obr. 8: Přenos pomocí speciálního dávkovače [5] 
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1.5 Manipulace s kuličkami 

Pro představu o různých možnostech jsou zde uvedeny 3 způsoby manipulace: 

- vakuová hlava, 

- nanášení kuliček (Ball Drop), 

- osazení pomocí laseru. 

1.5.1 Vakuová hlava 

Pomocí vakua se kuličky nasají do předem zhotovené šablony. Aby tento postup dobře 

fungoval, je nutná dostatečná přesnost a hladkost nasávaných kuliček. Kuličky nasáté 

vakuovou hlavou do šablony se umístí a přitlačí na pouzdro nebo substrát. Při odstavení 

vakua zůstanou kuličky v tavidle na pouzdře nebo substrátu. 

Nasávání kuliček je prováděno dvěma způsoby: 

1. Kuličky jsou umístěny na plynovém polštáři neaktivního plynu, aby vakuová 

hlava kuličky snáze nabrala. 

 

Obr. 9: Princip nasávání kuliček na plynovém polštáři [5] 
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2. Na vakuovou hlavu se umístí miska s cínovými kuličkami. Vakuová hlava 

s miskou se obrátí, čímž kuličky spadnou na stranu otvorů šablony vakuové hlavy. 

Vakuum se zapne a kuličky se nasají do otvorů ve vakuové hlavě. Po otočení 

hlavy s miskou zpět zůstanou na šabloně hlavy pouze nasáté kuličky. Ty se pak 

umísťují na substrát nebo pouzdro (Obr. 10). 

 

Obr. 10: Nasávání kuliček pomocí otočné hlavy [5] 
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1.5.2 Nanášení kuliček (Ball Drop) 

Tento postup je velice podobný tisku tavidla. Místo tavidla se však nanášejí větší částice 

(kuličky). Pro nanášení kuliček je potřebná šablona a zásobník s kuličkami. Na podklad 

se umístí šablona a poté se přes šablonu ze zásobníku nanášejí kuličky, tak jak je tomu 

na obrázku (Obr. 11). Nevýhodou této metody je, že nelze efektivně zajistit správné umístění 

kuliček na podklad. 

 

Obr. 11: Metoda tisku kuliček [6] 

1.5.3 Osazení kuliček pomocí laseru 

Tato metoda je založena na roztavení pájkové kuličky nad pájecí ploškou, na níž následně 

kulička tuhne. Nástroj pro laserové osazení kuliček je složen ze zásobníku kuliček, zdroje 

laseru, trysky a případně přívodu pro inertní plyn. Pájková kulička ze zásobníku se dopraví 

k hrdlu trysky (to má průměr nižší než je průměr kuličky), kde se působením laseru roztaví 

a steče na pájecí plošku. Po stečení na plošku a jejím smáčení přestane působit laser, pájka 

začne tuhnout a vlivem povrchového napětí vytvoří kuličku (Obr. 12). [2] 

 

Obr. 12: Osazení kuličky pomocí laseru [6] 

nanesení tavidla 
přes šabonu 

umisťování kuliček 
do šablony 
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2 Výroba výklopného ramene 

2.1 Poţadavky řešení a grafický návrh zařízení 

Z počátku se nabízely dvě různé možnosti zhotovení bakalářské práce. Jednou z možností 

bylo zhotovit na stanici FRITSCH výměnnou hlavu, která by byla schopná nasát kuličky 

a umístit je na podklad. Druhou možností bylo vyrobit zvláštní zařízení, které by využívalo 

kamerový hranol zmíněné stanice a externí vakuum.  

Jelikož stanice FRITSCH není levné zařízení a úprava by vyžadovala rozsáhlé zásahy 

do konstrukce stanice, které by ji zbytečně znehodnocovaly, byla zvolena druhá možnost, 

která téměř nezasahuje do konstrukce stanice a je také praktičtější.  

Nejdříve byl zpracován návrh zařízení, které by mohlo být trvale umístěno na stanici 

a přitom by neovlivňovalo funkci stanice jako takové. Přitom musely být k dispozici podobné 

funkce jako má stanice FRITSCH s kamerovým hranolem. 

Na základě podmínek, které byly stanoveny, byl zhotoven návrh výklopného ramene 

(Obr. 13). 

 

Obr. 13: Grafický návrh zařízení 

Rameno je umístěno na části stanice, kde se nachází hlava vývěvy. Je přichyceno 

dvěma šrouby, aby bylo možné rameno ze stanice lehce demontovat. Kvůli zachování 

funkčnosti stanice je rameno výklopné, čehož je také využito při vyklopení kamery, která 

se společně s ramenem bude používat. Na konci ramene bude umístěna vakuová hlava, která 

se bude lineárním vedením spouštět dolů. Rameno musí být dobře fixovatelné, aby nedošlo 

k vychýlení při manipulaci s kuličkami. 
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2.2 Výběr vhodného materiálu a komponent 

Pro osazování pájecích kuliček je vyžadována vysoká přesnost a malé odchylky umístění 

kuliček. Jelikož se kuličky vyrábějí v řádech desetin milimetrů, je zapotřebí, aby zařízení bylo 

pevné a samovolně nehybné. Pro splnění těchto podmínek musí zařízení splňovat:  

- pevné a stabilní uchycení ke stanici FRITSCH, 

- možnost zafixování ramene v určitém úhlu vyklopení, 

- rameno musí být dostatečně pevné, aby se při posunu hlavy po lineárním vedení 

nekroutilo a neohýbalo, 

- odchylky lineárního vedení musí být co nejmenší (ideálně žádné), aby se při posunu 

hlavou hlava nevychýlila nežádoucím směrem, čímž by se předem zaměřené umístění 

kuliček přes hranol zmařilo. 

Pro splnění přesnosti posuvu po lineárním vedení jsou nejvhodnější a nejpřesnější 

lineární kuličková vedení s ocelovými kolejnicemi. Tato vedení jsou konstruována tak, 

aby byla bezvůlová. Pro náš účel byl zvolen vozík od firmy HIWIN. Jejich konstrukce 

zaručuje absolutní přesnost po celé dráze pojezdu. 

 

Obr. 14: Lineární vedení firmy HIWIN [7] 

Pro splnění ostatních požadavků byla zvolena kompletní konstrukce ramene 

z hliníkových profilů. Hliníkové profily jsou nejen lehké, pevné a přesné, ale také svým 

provedením lépe odpovídají vzhledu stanice FRITSCH. Většina firem dodávajících hliníkové 

profily také nabízí stavebnicové systémy, které jsou pro naše požadavky ideální. Součástí 

sortimentu jsou nejrůznější tvary, velikosti a doplňky v podobě fixačních kloubů, plastových 

krytek aj. Další výhodou je také skutečnost, že profily jsou řezány na setiny milimetru 

a se stejnou přesností jsou vyhotoveny i otvory pro šroubové spoje. Dokonalý a přesný tvar 

zaručuje, že po spojení dvou částí jsou tyto profily na sebe velice přesně kolmé. V neposlední 

řadě jsou k dispozici volně stažitelné knihovny s profily do návrhového systému CAD,  

a tak je možné si přesně sestrojit, jak má konstrukce vypadat (přesný technický nákres 

je uveden v přílohách). 
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Obr. 15: Technický 3D model ramene 



 

- 14 - 

 

2.3 Rozdíly v cenách a sluţbách výrobců materiálů 

Po vyhotovení návrhu a stanovení rozpočtu byly vyhledány firmy, které nabízely odbornou 

konzultaci, dodaly a zhotovily jednotlivé komponenty na sestavení zařízení. Systém 

hliníkových profilů (dále jen Al profilů) umožnuje snadný návrh, přesto bylo požadováno 

předložení návrhu na zhotovení nejvhodnějších spojů vybraných profilů. Z počátku bylo 

osloveno e-mailem 5 firem: Haberkorn Ulmer, Kanya, Marek Industrial, Bois partners, 

Modern Technology Systems.  

Poslední dvě zmíněné firmy na poptávku nereagovaly. Od dalších třech přišla 

pohotová odpověď. Firma Marek Industrial bohužel neposkytovala žádné technické 

poradenství v oboru Al profilů. Po předložení kusovníku byla pouze schopna zajistit 

vypočítání cen. Druhá firma, která nás oslovila, byla firma Kanya. Ta používá svoje vlastní 

Al profily. Po telefonické dohodě a upřesnění nároků na nabídku byla po třech týdnech 

poslána cenová kalkulace konstrukce. Kvůli velké vytíženosti firmy ji však předběhl její 

největší konkurent, a to firma Haberkorn Ulmer. Prostřednictvím e-mailů byla dohodnuta 

schůzka s obchodním zástupcem firmy k projednání a dořešení problematiky konstrukce. 

Během dvou dnů od dořešení posledních detailů byla doručena cenová kalkulace a výkres, 

jak bude zařízení vypadat. Vysoká cena konstrukce byla způsobena složitostí systému 

pojezdu. Nižší ceny mělo být dosaženo zvolením jiného dodavatele pojezdového systému.  

Nejvhodnější systémy kuličkových pojezdů s dostatečnou přesností, velikostí a cenou 

byly u firmy Matis s.r.o. (distributor firmy HIWIN) a samotného výrobce HIWIN s.r.o. 

V jejich sortimentu je mnoho miniaturních vozíků a pojezdů, které jsou vhodné pro rameno 

na stanici FRITSCH. Jelikož prodejci a výrobci neudávají konkrétní cenu pojezdů, bylo 

vybráno 5 kusů různých velikostí s následným zadáním poptávky. Zajímavostí je, že některé 

pojezdy měl levnější výrobce a některé jeho distributor. Vybraný velikostně nejvhodnější 

vozík byl nakonec objednán u výrobce. Cena pojezdu byla o 60 % nižší než pojezdy 

ze sortimentu Haberkorn Ulmer. 

Opožděně se přihlásila firma Kanya s cenovou nabídkou konstrukce. Cena byla sice 

o 20 % nižší než u firmy Haberkorn Ulmer, bohužel v té době už byla objednávka 

od Haberkorn Ulmer na půdě školy. 
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Tabulka 1: Cenové kalkulace jednotlivých dodavatelů 

Firma 
Cenová kalkulace 

bez DPH 

Cenová kalkulace s 

DPH 
Poznámky 

Konstrukce ramene 

Haberkorn  Ulmer 2 589 Kč 3 107 Kč 
Profesionální přístup 

a péče o zákazníka 

Kanya 2 114 Kč 2 537 Kč 
Pozdní dodání 

kalkulace 

Lineární pojezd – kolejnice s vozíkem 

Matis s.r.o. 1 520 Kč 1 824 Kč Cenové rozdíly se 

lišily u každé 

velikosti pojezdu. HIWIN s.r.o. 1 430 Kč 1 717 Kč 

2.4 Konstrukce a testování umístění na stanici Fritsch 

Při konstruování ramene bylo zjištěno, že dvojice dílů, které spojují vrchní domeček, 

jsou krátké. Z počátku se zdálo, že se stala chyba při kreslení návrhu s obchodním zástupcem 

firmy Haberkorn Ulmer. Po prohlédnutí objednávky bylo vše v pořádku, chyba se tedy stala 

ve firmě Haberkorn Ulmer, kde patrně dělník chybně rozměřil dělení materiálu. Po napsání  

e-mailu byla druhý den poslána náhrada se správnou mírou.  

Popis celé sestavy (viz technický výkres v příloze): 

- Rameno je navrženo z profilů o velikostech 20 x 20 mm a 40 x 20 mm. 

- Rameno je přes dva klouby 20 x 20 (horní s aretační páčkou) napojeno k profilu 

40 x 20 x 120 mm. 

- Spojovacím prvkem profilů 40 x 20 mm jsou dva profily 60 x 12 x 80 mm. 

- Na protějším profilu 40 x 20 mm s ramenem jsou umístěny dva upevňovací šrouby 

s rukojetí. 

- Kompletní sada spojovacích prvků, otvory a závity. 

- Plastové kryty na všech volných čelech profilů. 

- Rameno je zakončeno profilem 20 x 16 x 200 mm. 

- Na profilu 20 x 16 x 200 mm je připevněna 6 šrouby kolejnice pro lineární vedení. 
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Obr. 16: Zabalené Al profily v transportním stavu s přiloţeným  
návodem na konstrukci 

 

 

 

Obr. 17: Pohled na zařízení ze spodní strany, kde jdou dobře  
vidět upevňovací šrouby s rukojetí. 
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Obr. 18: Testování umístění ramene na stanici FRITSCH 

Testováním umístění na stanici FRITSCH byl potvrzen správný návrh zařízení a jeho 

funkčnost. Rozměry a kompaktnost jsou výborné a i po designové stránce rameno vypadá, 

jako kdyby bylo nedílnou součástí stanice již od výrobce. 
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3 Výroba vakuové hlavy 

3.1 Návrh vakuové hlavy 

Konstrukce vakuové hlavy vychází z návrhu a požadavků, které byly zmíněny v semestrálním 

projektu, předcházejícímu zpracování této bakalářské práce. Hlava musí mít možnost osazení 

několika pouzder pomocí jednoduše vyměnitelné matrice, kterou by mělo být možné vyrobit 

v podmínkách ústavu. Proti předchozímu návrhu v semestrálním projektu byla hlava 

konstrukčně pozměněna. K možnosti posouvání hlavy po kolejnici na vertikální ose byla 

přidána ještě možnost odklopení hlavy do strany, matricí vzhůru. Tato úprava byla provedena 

z důvodu lepšího dopravení kuliček k otvorům matrice na vakuové hlavě. 

Kvůli velkým rozměrům hlavy se počítalo s upravením délky stávajícího ramene. 

Rameno bylo nutné zkrátit o 30 mm, což umožnilo umístění velké vakuové hlavy, 

při neomezení funkce kamerového hranolu a celé stanice FRITSCH. 

Dle technických nákresů uvedených v příloze níže je viditelná koncepce vakuové 

hlavy ve dvou řezech. Vakuovou hlavu tvoří: 

- zadní čelo pro uchycení pojezdu, 

- pojezd na ocelové kolejnici, 

- přední čelo, které drží spodní část vakuové hlavy a slouží k otáčení hlavy matricí 

vzhůru, 

- spodní část vakuové hlavy s koncovkou pro hadici vakua, 

- příchytný rámeček materiálu, 

- matrice z FR2, FR3 nebo FR4, 

- část pro aretační šroub posuvu hlavy po vertikální ose. 

3.2 Výběr materiálu pro vakuovou hlavu 

Materiál bylo nutné zvolit takový, aby byl pevný, lehce obrobitelný a především lehký. Také 

byla nutná snadná dostupnost a minimalizace potřeby obroby a řezání materiálu. Jako vhodný 

polotovar k výrobě byl zvolen hranol 10 x 100 x 500 mm z hliníkové slitiny. 

Jelikož jsou do materiálu řezány závity pro uchycení, nebylo možné kvůli častému 

měnění šablon a komponentů zhotovit hlavu z plastu. Výhodou plastu by však byla snazší 

obrobitelnost a nižší hmotnost i cena. Bohužel stálost a pevnost konstrukce by se mohla 

časem měnit. 

3.3 Výroba vakuové hlavy 

Vakuová hlava byla z velké části vyráběna na frézce. Prvním úkolem bylo dělení materiálu 

na menší kousky, neboť polotovar byl ve formě velkého obdélníku o síle 10 mm. Nejprve byl 

materiál rozdělen na menší části vhodnější pro konstrukci. Výrobně nejnáročnější bylo 

zhotovení rámečku spodní části hlavy, neboť vyžadoval rozsáhlejší obrábění jak vrtáním, 

tak frézováním. Výsledný rámeček je zobrazen na obr. 19. 

Rámeček byl nejdříve navrtán, aby se odstranila většina materiálu, a poté byly zbytky 

materiálu odfrézovány. Dále byly dokončeny ostatní části hlavy. Jednalo se spíše o zarovnání 
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křivých hran od řezání pilou. Po zhotovení jednotlivých částí dle technického výkresu 

v přílohách následovalo pospojování těchto částí na sebe.  

Spojení dílčích částí hlavy je realizováno šrouby. Na stojanové vrtačce byly vyvrtány 

otvory pro řezání závitů M4 a M5. Díly, které bylo nutné spojit více šrouby, se vyvrtávaly 

postupně a svrtávaly se dohromady. Svrtávání bylo použito např. u spodního rámečku 

se spodní deskou, kde 4 šrouby drží rámeček. V celé vakuové hlavě jsou zhotoveny převážně 

slepé závitové díry, což vyžaduje opatrné řezání závitu závitníkem. Závěrem byly sraženy 

pilníkem ostré hrany způsobené frézováním na frézce. Aby nedocházelo k vyjetí hlavy 

z kolejnice na spodní straně ramene, byla na konec konstrukce, která drží ocelovou kolejnici, 

umístěna hliníková zarážka o tloušťce 2 mm a rozměrech 20 x 8 mm. 

 

Obr. 19: Technický nákres zhotoveného rámečku 

 

3.4 Testování umístění na zařízení 

Po kompletaci jednotlivých částí následovalo umístění vakuové hlavy na kolejnici posuvu. 

Při testování polohovaní vakuové hlavy posunem kuličkového vedení po ocelové kolejnici 

bylo zjištěno, že hlava není schopná kvůli chybě při kompletaci ramene dosednout 

na uchycovací zařízení stanice FRITSCH. Upevnění konstrukce ocelové kolejnice bylo 

nastaveno příliš vysoko. Úpravou polohy nosné konstrukce ocelové kolejnice byl tento 

problém vyřešen. Zde je veliká výhoda konstrukčního řešení z hliníkových profilů. Jelikož 

se jedná o vývojový prototyp zařízení, není dopředu jasné, zda původní návrh bude 

vyhovující. Tento problém se samozřejmě dá eliminovat určitými výpočty a měřením, 
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ale v našem případě bylo jistější zvolit co nejjednodušší řešení. Díky zvolenému řešení 

je možné původní návrh lehce upravit přímo při kompletaci zařízení nebo v průběhu 

používání.  

Také spodní část vakuové hlavy nebyl vodorovný a nedosedal rovnoměrně 

na uchycovací zařízení stanice FRITSCH. Při prvotním testování byl tento nedostatek řešen 

prozatímním podložením přední části ramene v oblasti uchycení stanice FRITSCH. 

Při dalších testech matric s již funkční hlavou byl tento nedostatek vyřešen vyrovnáním 

a mírným posunutím závěsů ramene do pravého úhlu. Tento úkon však vyžadoval kompletní 

rozebrání závěsů a uchycovacího systému ramene. Po těchto úpravách polohování hlava 

vyhovuje všem požadavkům. Také již nijak nebrání plnému využití pozorovacího hranolu 

při práci na stanici FRITSCH. 

 

Obr. 20: Umístění vakuové hlavy na výklopném rameni 

 

3.5 Povrchová úprava a leštění 

U zvoleného konstrukčního materiálu, kterým je hliník, je velikou výhodou snadná povrchová 

úprava. Ta spočívá v postupném leštění materiálu do lesku. Díky měkkému hliníku je leštění 

snadné a lze jej provádět bez strojové úpravy. Materiál byl postupně obroušen smirkovým 

papírem o hrubosti 800, 1000 a nakonec pod vodou hrubostí 1200. Poslední leštění bylo 

prováděno brusnou pastou na plasty a lakované plochy. Díky těmto postupům bylo dosaženo 

lesklého povrchu, který usnadňuje očistu zařízení. 
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4 Výroba matric pro osazování kuliček na různá pouzdra 
BGA 

4.1 Poţadavky na matrice pro osazování kuliček 

Při určování požadavků bylo vzato v potaz několik faktorů: 

- Matrice musí být snadno vyrobitelná v podmínkách vybavení dílny ústavu. 

- Matrice musí být snadno odnímatelná ze zařízení a vyměnitelná za matrici s jiným 

motivem. 

- Musí být vyrobena z pevného materiálu, který se nebude deformovat působením 

podtlaku ve vakuové hlavě. 

- Matrice nesmí být z materiálu, který kuličky elektrostaticky přitahuje. 

4.2 Technologie leptání měděného plechu 

První možností zhotovení levné matrice pro osazování cínových kuliček bylo vyleptání 

motivu do 100 µm silného měděného plechu. Leptáním měly být docíleny otvory ve tvaru 

kónusu. Takto požadovaný tvar byl zvolen především kvůli lepšímu uchycení kuliček různých 

průměrů (0,5 – 0,76 mm) do stejné matrice pomocí vakua. Leptání však probíhalo špatně. 

Díky tloušťce plechu trval proces velmi dlouho. Pro efektivnější leptání byl zvolen proces 

míchání leptaného materiálu v kyselině, čímž se proces urychlil. Byly zhotoveny a vyleptány 

dva stejné motivy s rozdílnými průměry otvorů. Průměry otvorů předlohy byly 0,4 a 0,6 mm. 

Po vyleptání se tyto otvory zvětšily na 0,5 a 0,6 – 0,7 mm. Po vyleptání motivu následovalo 

upravení plechu na rozměry vakuové hlavy a vyvrtání servisních otvorů pro uchycení. 

Vyleptané otvory je možné vidět na obr. 21. 

4.2.1 Problémy a poznatky při testování 

Hlavním problémem, který zabral nejvíce času při testování, bylo nežádoucí zachytávání 

kuliček v matrici i po vypnutí vakua. Některé kuličky spadly do pasty na desce, jiné však 

zůstaly přichyceny na matrici. Nejprve to vypadalo, že je to způsobeno právě kónusovým 

tvarem otvorů. Později se však ukázalo, že chyba může být v nepravidelném tvaru a velikosti 

otvorů. Chyba byla odhalena pomocí mikroskopu. Dle obrázku 19 je zřejmé, jaký vliv 

má na tvar a velikost otvorů nerovnoměrné leptání. Tyto nerovnoměrné tvary představovaly 

hlavní příčinu zachytávání kuliček v matrici. Pro eliminaci závady bylo přistoupeno 

k pokusnému vyvrtání matric na souřadnicové vrtačce, popsané v následující kapitole. 

Problémem však byla deformace matrice vlivem vakua a měkkého materiálu měděného 

plechu. Plech se působením vakua prohýbal až o 1 mm. Díky nízké tloušťce plechu byly také 

problémem vyčnívající šrouby uchycující plech na vakuovou hlavu. Tyto šrouby zabraňovaly 

osazení kuliček přímo do pasty nanesené na desce plošných spojů. Bylo možné osazovat 

kuličky pouze na menší pouzdra BGA. Kuličky bylo možné pouze spustit na větší desky 

z výšky 2 mm do pasty, což vedlo k mnoha chybám osazení. 
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Obr. 21: Otvory vyleptané do měděné matrice 

4.3 Technologie vrtaní do měděného plechu 

Dle souřadnic pro souřadnicovou vrtačku byla zhotovena matrice pro testované pouzdro 

BGA. Hlavní předností měly být rovnoměrné rozměry velikosti otvorů bez kónusového tvaru, 

který měl patrně velký podíl na zůstávání kuliček v matrici, popsané v předchozí kapitole. 

Otřepy vzniklé vrtáním se dají odstranit krátkým vložením do leptacího roztoku. Po vyvrtání 

následovala úprava matrice na požadované rozměry dané velikosti vakuové hlavy a vyvrtání 

servisních otvorů pro uchycení.  

4.3.1 Problémy a poznatky při testování 

Při testování stále přetrvával problém se zachytáváním některých kuliček na matrici. Nebylo 

to však již v takovém rozsahu, jako při předchozí leptané matrici. Cesta vrtaných otvorů tedy 

slibovala lepší výsledky než předchozí postup. Po odzkoušení vrtaných otvorů následovalo 

testování matrice zhotovené ze substrátu typu FR4 a FR3. 

4.4 Technologie vrtání do FR4 

Kvůli problémům s prohýbáním matric z tenkého měděného plechu (popsané v kapitole 4.2 a 

4.3) byla vyzkoušena matrice s vratnými otvory do FR4, který je svými vlastnostmi 

pro výrobu matrice vhodný. Neprohýbá se působením vakua a je silný, takže servisní otvory 

pro uchycení šablony do vakuové hlavy mohou být dostatečně velké, aby se uchycovací 

šrouby daly přiměřeně zapustit, čímž je možné kuličky osazovat i přímo na desku plošných 

spojů (problém je popsán v kapitole 4.2). Vrtání do FR4 bylo prováděno také na souřadnicové 

vrtačce. Podoba matrice z FR3 je zobrazena na obr. 22. 
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Obr. 22: Matrice, vyrobená z materiálu FR3 s vrtanými otvory.  
Osazená cínovými kuličkami 

4.4.1 Problémy a poznatky při testování 

První zkoušená matrice byla vyvrtána pro pouzdro BGA s 64 kuličkami. Servisní otvory 

pro zapuštění šroubů byly vyvrtány ze strany mědi. Tudíž i nasáté kuličky se dotýkaly přímo 

mědi. Problémem při osazování kuliček je jak elektrostatika, tak i jakékoliv zbytky mastnoty 

nebo nečistot na osazovací hlavě nebo kontakt při manipulaci. Pokud bylo zařízení řádně 

odmaštěno a kuličky byly zbaveny náboje, chyby osazení se podařilo značně zredukovat. 

Problém s elektrostatickým nábojem byl vyřešen až při testování matrice  

pro BGA 225. Zde se matrice vrtala stejně jako BGA matrice s 64 otvory, avšak servisní 

otvory byly vyvrtány ze strany opačné, než se nachází měděná folie, čímž se ještě více 

omezily chyby osazení. 

Jediná situace, kdy mohou kuličky zůstat zachyceny v matrici, nastane pouze 

v případě nesprávného tvaru kuličky, kdy se při velké rychlosti odsávaného vzduchu 

nedokonalá kulička (tvarový defekt, odchylka průměru apod.) vsaje silou vakua do otvoru, 

kde se může zaklínit. Toto je možné ošetřit větším množstvím pasty či tavidla nebo mírným 

poklepáním na vakuovou hlavu při osazení kuliček na desku. Tímto mírným poklepáním 

se kuličky z hlavy uvolní a nezůstanou zaklíněny v matrici. 
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5 Výroba zásobníku na kuličky 

5.1 Poţadavky na zásobník 

Na zásobník jsou obecně kladeny tyto požadavky: 

- Vhodně dopravit menší množství kuliček do matrice vakuové hlavy. 

- Eliminovat únik kuliček mimo požadovaný prostor otvorů matrice. 

- Případné zjednodušení nanášení kuliček bez nutnosti otáčení hlavy, nebo zjednodušení 

otáčení hlavy. 

5.2 Návrhy 

5.2.1 Návrh pro nasávání kuliček zespod hlavy, bez nutnosti otáčení hlavy 

Jednalo se o zhotovení dvou částí. První částí byla miska, která se měla nasunout na hlavu 

zespodu. Druhou část tvořila deska s vyfrézovaným čtvercem o hloubce 0,3 mm, která 

sloužila k zachycení kuliček určených k osazení do matrice. Tato druhá část se vložila 

do misky a do vyfrézovaného čtverce se nasypaly kuličky z nádobky. Velká miska měla 

sloužit k tomu, aby se kuličky nerozkutálely po prostoru, pokud by se do šablony 

vyfrézovaného čtverce nezachytily. Bohužel toto řešení nefungovalo podle předpokladu. 

Kvůli nerovnostem jak ve vyfrézovaném čtverci, tak v nerovnosti celé misky, se kuličky 

nebyly schopny uchytit pomocí vakua na hlavu zespodu. Hotová miska s deskou 

je vyobrazena na obr. 23. 

Řešení nám nabízí obr. 9 v kap. 1.5, kde je vysvětlen princip nasávání kuliček zespodu 

hlavy pomocí plynového polštáře. Jelikož je hlava navržena pro princip nasávání kuliček 

pomocí otočení hlavy, nebyla dále tato problematika řešena. Jednalo by se pouze o drobné 

zjednodušení práce.  

 

Obr. 23: Miska pro osazování kuliček zespodu hlavy s deskou  
a vyfrézovanou částí pro cínové kuličky 
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5.2.2 Návrh zásobníku pro nasávání kuliček pomocí otočení vakuové hlavy 

Jedná se o trychtýř čtvercového tvaru, který slouží k tomu, aby se nasypávané kuličky 

na matrici dopravily pouze do oblasti otvorů matrice a neposkakovaly po okolním prostoru. 

Princip je velice jednoduchý. Zásobník umístíme na matrici do oblasti otvorů, která 

je matricí vzhůru oproti normální poloze. Zapneme přívod vakua a nasypeme z pomocné 

nádobky do zásobníku kuličky. Sypeme tak dlouho, dokud nejsou veškeré díry zaplněny 

kuličkami. Celou hlavu mírně nahneme, pod okraj hlavy umístíme pomocnou nádobu 

a zásobník zvedneme. Neuchycené kuličky se sesypou do pomocné nádobky a mohou 

se opakovaně používat. Kuličky uchycené drží v hlavě a můžeme přejít k osazování. 

V případě, že v jednom otvoru zůstane více kuliček na sobě, je nejjednodušší 

na vakuovou hlavu mírně poklepat a takto chybně přisáté kuličky se odlepí a sesypou 

ze zásobníku. 

5.3 Postup výroby a materiál 

Princip výroby pro obě šablony zmíněné v předchozí kapitole je podobný. Jako základní 

materiál byl zvolen FR4. Tento materiál splňuje ty nejlepší nároky pro výrobu podobných 

prototypů. Laminát je velice pevný a měděná folie umožnuje spojit jednotlivé díly k sobě 

pouhým zapájením pájkou.  

Popisovaný postup výroby se bude zabývat výrobou zásobníku určeného pro nasávání 

kuliček pomocí otočení hlavy. 

Základní deska byla zhotovena o rozměru pouzdra BGA + 20 mm na každou stranu. 

Do této desky byl vyfrézován rámeček o rozměru pouzdra BGA 22,5 x 22,5 mm.  

Po vyfrézování otvoru následovalo jemné opracování pomocí pilníků a očištění mědi k pájení 

bočnic. Bočnice byly zhotoveny také z materiálu FR4. Pásky byly napájeny na okraje 

vyfrézovaného rámečku. Pájení probíhalo pouze bodově. Pro celkové zpevnění stěn byly rohy 

zafixovány tenkými 15 mm širokými pásky zhotovenými z měděné folie. 

Výsledkem byl čtvercový trychtýř se širokou základnou, která rovnoměrně dosedá 

na povrch matrice obr. 24. 
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Obr. 24: Čtvercový trychtýř se širokou základnou. 

 

5.4 Ověření funkčnosti 

Ověřování hlavy popsané v kap. 5.2.1 probíhalo vložením vyfrézované desky do misky 

a nasypáním kuliček do oblasti vyfrézovaného čtverce. Čtverec bylo potřeba kuličkami zcela 

zasypat. Pokud kuličky odskočily mimo tento čtverec, zachytly se v okraji mezi deskou 

se čtvercem a miskou. Kompletní zásobník se pak zespodu nasadil na hlavu a spustilo 

se vakuum.  

Při ověřování správné funkce hlavy popsané v kap. 5.2.2 byla obrácena hlava matricí 

vzhůru. Do oblasti otvorů matrice byl umístěn čtvercový trychtýř. Po zapnutí vakua 

se nasypaly z pomocné nádoby kuličky do trychtýře. Kuličky se zachytily v otvorech matrice. 

Díky vysokým okrajům se kuličky nedostanou mimo trychtýř a je tak zabezpečena jejích 

doprava z pomocné nádobky do otvorů matrice. 
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6 Pouţívané velikosti kuliček na pouzdra BGA + Matrice 

Na zařízení se používají kuličky velikosti 0,76 mm. Neměl by být problém osazovat kuličky 

až do průměru 0,4 mm. Kuličky menších rozměrů vyžadují příliš citlivou manipulaci, 

což není v podmínkách školní laboratoře realizovatelné. K tomuto účelu bylo vyhotoveno 

několik různých matric s odlišnými motivy. Nejvhodnějším materiálem pro výrobu matric 

je materiál FR3 nebo FR4, vrtaný na souřadnicové vrtačce. Pro kuličky průměru 0,76 mm 

jsou potřebné otvory v matrici 0,4 mm. Pro velikost kuliček 0,4 mm by měly být vhodné 

otvory 0,2 mm. Takto malé kuličky nebyly prozatím testovány. Otestovány jsou kuličky 

o průměru 0,76 mm na matricích se 64 a 225 otvory. Podobu matric je možné vidět  

na obr. 25.  

    

Obr. 25: Motivy matric pro BGA 225 a BGA 64 

 

Obr. 26: Matrice pro 225 a 64 kuliček 
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7 Osazování kuliček 

7.1 Problémy, které mohou vzniknout při osazovaní, a jejich řešení 

Při testování osazování pomocí hlavy bylo nalezeno několik nedostatků, které jsou popsány 

níže. Ty byly z velké části ošetřeny úpravou nastavení zařízení, seřízením konstrukce nebo 

zavedením správného postupu. 

7.1.1 Nasávání kuliček do matrice 

Nejčastějším problémem při nasávání kuliček do matrice bylo vyskakování kuliček z oblasti 

nasávacích otvorů. I v případě, že kuličky byly sypány opatrně, stávalo se, že skákaly 

po okolním prostoru. K vyřešení tohoto problému byl zhotoven pomocný trychtýř, který 

usměrňuje kuličky pouze do oblasti kolem otvorů. Zároveň zabezpečuje, aby kuličky 

neutíkaly pod trychtýřem při sypání a manipulaci s vakuovou hlavou. 

7.1.2 Špatná kolmost hlavy a pracovní desky 

Při posunutí dopravníku se může stát, že matrice ve vakuové hlavě nedosedne kolmo 

na kleštiny, které drží osazovanou desku. Kuličky poté padají z velké výšky a nepřilepí  

se do pájecí pasty, resp. tavidla. Výsledkem je rozkutálení kuliček po desce. Nutné je desku 

znovu očistit a nanést na ni pastu, resp. tavidlo. Tento problém může být způsoben 

nesprávnou manipulací, nebo tím, že mohlo být s ramenem násilněji manipulováno 

v souvislosti s použitím zařízení. Je dobré vždy před započetím práce na vakuové hlavě 

zkontrolovat kolmost pojezdové kolejnice s pracovním stolem. Pojezdová kolejnice může 

být vychýlena vždy jen na stranu, ne však dopředu nebo dozadu. 

7.1.3 Špatné zaměření 

Stanice FRITSCH je vybavena starší kamerou s nízkým (TV) rozlišením. To může 

způsobovat chyby při zaměřování cínových kuliček a osazované desky. Chyby se stávají 

převážně u pouzdra BGA64, kde jsou po obvodu pouzdra dvě řady vývodů. Při zaměřování 

je možné přehlédnout překrytí jedné řady kuliček a plošek a posunout je tak o jednu řadu 

kuliček vedle. Tato chyba je znázorněna na obr. 27. 

Další chybou při zaměřování je pootočení osazované desky oproti kuličkám v matrici 

o několik stupňů. Jelikož pasta (resp. tavidlo) je naneseno přes šablonu s otvory 0,8 mm, 

jsou plošky téměř dvojnásobné oproti cínovým kuličkám. Na kamerovém hranolu je obtížné 

poznat, zdali jsou kuličky ve středu plošek s pastou (resp. tavidlem). Chyba je znázorněna 

na obr. 28. 

Eliminovat uvedené chyby je možné zvýšenou pozorností v této části práce a získáním 

zkušeností při osazovaní. 
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Obr. 27: Chybné zaměření posunutím řady kuliček oproti řadě plošek  
s natisknutou pájecí pastou. 

 

Obr. 28: Chybné zaměření pootočením osazované desky  
oproti matrici s kuličkami. 
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7.1.4 Zajištěné spadnutí kuliček do pasty 

Jak už bylo zmíněno, občas se stane, že cínová kulička nespadne do pasty. Toto může byt 

způsobeno nečistotami na matrici, např. mastnotou nebo elektrickým nábojem na kuličkách 

atd. 

Aby bylo zajištěno bezpečné odpadnutí kuličky od matrice, je vhodné kuličky zatlačit 

do pasty. Také je doporučeno před zvednutím vakuové hlavy z osazovací polohy na vakuovou 

hlavu mírně poklepat prstem v několika místech. Tímto by kuličky, které mají tendenci zůstat 

„přilepeny“ na matrici, měly odpadnout a spustit se do pasty. 

7.2 Minimalizace závad 

Pro minimalizaci závad je vhodné:  

- Prověřit správné seřízení výklopného ramene dle přiloženého návodu. 

- Kvalitní zaměření pomocí hranolu. 

- Dbát na minimální manipulaci se zaaretovaným ramenem. 

- Pracovat pomalu a opatrně. 

- Při spouštění kuliček do pasty vizuálně zkontrolovat souměrnost kuliček a plošek 

s pastou, případně provést korekci a sesouhlasit nasáté kuličky s ploškami s pastou. 

7.3 Fotonávod 

V příloze práce se nachází podrobný návod k osazovací hlavě doplněný názornými 

fotografiemi. Při postupu podle návodu lze omezit chyby obsluhy a dosáhnout dobrých 

opakovatelných výsledků osazení. 
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8  Pájení na stanici FRITSCH 

Pro zjednodušení práce při osazování bylo nutné stanovit optimální nastavení pájecího profilu 

na stanici FRITSCH. Stanice FRITSCH umožnuje pájení horkým vzduchem společně 

s infračerveným předehřevem pouzdra, nebo desky ze spodu. Pomocí počítače je možné 

nastavit správný pájecí profil pro dané pouzdro, pastu nebo tavidlo. 

8.1 Nastavení pájecího profilu 

Při nastavování pájecího profilu byl porovnáván pájecí profil udaný výrobcem pasty s již 

nastaveným profilem ve stanici FRITSCH. 

Nastavení pájecího profilu bylo testováno na bezolovnaté pájce SAC3-XF3 od firmy 

Cobar. 

 

Pájecí profil udaný výrobcem se nachází v tabulce 2: 

 

Tabulka 2: Teplotní a časové hodnoty pájecího profilu pájky SAC3-XF3. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 29: Teplotní profil pájky SAC3-XF3 [8]. 

 

 1. předehřev 2. předehřev Přetavení Chlazení 

Teplota max 180°C 205°C 250°C 30°C 

Teplota min 135°C 200°C 235°C 30°C 

Čas 0-110s 110-220s 220-245s 245-350s 
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První testovaný profil měl nastaveny příliš vysoké teploty a především byl také 

nataven příliš vysoký výkon IR ohřevu na spodu desky. Deska se bohužel spálila a celý 

proces musel být předčasně ukončen obsluhou. 

 

 

Obr. 30: Teplotní profil naměřený stanicí FRITSCH. 

 

Tabulka 3: Teplotní profil nastavený na stanici FRITSCH 

 

 

 

 

 

 

 Druhý testovaný profil byl po předchozí zkušenosti dosti pozměněn a testován 

s co nejnižším možným nastavením, jaké bylo uznáno za vhodné. S tímto profilem nebyla 

pasta vůbec přetavena, i když termočlánek ukazoval rozumné hodnoty. 

 

 Předehřev Přetavení Chlazení 

Průtok vzduchu 15 l/min 15 l/min 20 l/min 

Teplota vzduchu 210 °C 280 °C  

IR - výkon 600 W 1050 W  

Čas 100 s 150 s 90 s 
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Obr. 31: Teplotní profil naměřený stanicí FRITSCH 

 

Tabulka 4: Teplotní profil nastavený na stanici FRITSCH 

 

 

 

 

 

 

 

Po několika různých nastaveních byly výsledky stále nedostačující. Byl zvolen profil 

s vysokou teplotou a krátkou dobou přetavení. Bohužel ani tento profil nebyl úplně 

vyhovující. Pasta se přetavila v místech uprostřed pouzdra, ale v rozích zůstala nepřetavená.  

 

 Předehřev Přetavení Chlazení 

Průtok vzduchu 25 l/min 25 l/min 25 l/min 

Teplota vzduchu 200 °C 250 °C  

IR - výkon 600 W 750 W  

Čas 50 s 75 s 90 s 
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Obr. 32: Teplotní profil naměřený stanicí FRITSCH 

 Tabulka 5:Teplotní profil nastavený na stanici FRITSCH 

 

 

 

 

 

 

 

Konečné nastavení pájecího profilu bylo stanoveno s hodnotami uvedenými v tabulce 

6. Přetavení pasty bylo rovnoměrné a cínové kuličky udělaly mírné soudky. Podrobněji 

je výsledek je popsán v následující kapitole 8.3. 

 

 Předehřev Přetavení Chlazení 

Průtok vzduchu 25 l/min 25 l/min 25 l/min 

Teplota vzduchu 200 °C 250 °C  

IR - výkon 600 W 750 W  

Čas 50 s 75 s 90 s 
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8.2 Chyby při pájení na stanici FRITSCH a jejich příčiny 

8.2.1 Nepřetavení pasty 

Při špatně zvoleném pájecím profilu se pasta nepřetaví (obr. 33). Příčin tohoto stavu může 

být několik: příliš krátký předehřev, nízká teplota při přetavení, malý průtok vzduchu nebo 

krátká doba přetavení. Příčiny se nejčastěji zjišťují postupným upravováním jednotlivých 

parametrů dle hodnot udaných výrobcem pájecí pasty. 

 

Obr. 33: Nezapájená cínová kulička po špatném přetavení 

8.2.2 Naklonění pouzdra při pájení 

Při pájení se může stát, že pouzdro se nakloní k jedné straně a na druhé se zvedne. Tento jev 

je vidět na obr. 34. Možnou příčinou může být příliš vysoký nebo nerovnoměrný průtok 

vzduchu hlavou. K problému také může přispívat omezená možnost nastavení průběhu 

předehřevu nebo příliš dlouhá doba přetavení. V rámci této práce byl uvedený problém 

zkoumán, bohužel se nepodařilo s jistotou analyzovat pravou příčinu. Tento jev nastával 

pouze na stanici FRITSCH, která je vhodná spíše pro pájecí proces s použitím olovnatých 

pájek. Při pájení v horkovzdušné in-line peci Essemtec RO300FC se tento jev neprojevil 

a pouzdra byla rovnoměrně zapájena. 
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Obr. 34: Naklonění pouzdra k levé straně 

8.3 Vhodný pájecí profil a výsledky 

Po řadě testů se postupně podařilo sestavit pájecí profil, při jehož použití docházelo 

k nejmenšímu množství chyb. Pasta byla přetavena dobře, a jak již bylo zmíněno výše, 

kuličky utvořily mírné soudky. Pájka nebyla nikde rozstříkaná. Pouzdro nebylo nijak 

nakloněné. Detail takto zapájené cínové kuličky je zobrazen na obr. 36. 

  

 

Obr. 35: Teplotní profil naměřený stanicí FRITSCH 

 

Tabulka 6: Teplotní profil nastavený na stanici FRITSCH 

 

 

 

 

 Předehřev Přetavení Chlazení 

Průtok vzduchu 25 l/min 25 l/min 25 l/min 

Teplota vzduchu 200 °C 250 °C  

IR - výkon 600 W 750 W  

Čas 100 s 80 s 90 s 
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Obr. 36: Správně zapájená cínová kulička po přetavení 

Pro další zlepšení výsledků pájení na stanici by bylo vhodné provést ještě podstatně 

rozsáhlejší testy kombinací pájecích materiálů, pouzder, tavidel i nastavených profilů, 

což však přesahuje časové možnosti i rozsah této bakalářské práce. 
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9 Závěr 

Bakalářská práce se skládá ze tří částí. První část obsahuje teoretický rozbor problematiky 

osazování pájecích kuliček. Věnuje se jejich výrobě, způsobům manipulace i metodám 

používaným při průmyslovém osazovacím procesu. Součástí teoretické části je také návrh 

konstrukce osazovacího zařízení pro laboratorní stanici FRITSCH Mikroplacer. 

Druhá část práce je věnována samostatné konstrukci a výrobě ramene a vakuové 

hlavy. Výklopné rameno bylo zkonstruováno z hliníkových profilů. Hliníkové profily použité 

pro realizaci jsou lehké, mají dobré pevnostní vlastnosti a hezký design, který ladí 

se vzhledem samotné stanice FRITSCH. Díky kloubům lze plně využít kamerového hranolu 

pro zaměřování umístění pájecích kuliček. Klouby je možné podle potřeby aretovat. Zařízení 

je upevněno ke stanici a má tak dostatečnou stabilitu jako samotná stanice FRITSCH. 

Konstrukce je také koncipována tak, aby rameno bylo možné jednoduše ze stanice během 

krátké doby demontovat. Rameno ani nebrání plnohodnotnému používaní stanice pro její 

hlavní účel. Cenová kalkulace vyšla celkem na 5 892,- Kč, včetně veškerého materiálu, 

který byl použit pro výrobu ramene. 

K výrobě vakuové hlavy bylo přistupováno jako k prototypové verzi a byla 

konstrukčně koncipována pro případný budoucí rozvoj a použití tohoto zařízení. Vakuová 

hlava byla zhotovena z několika hliníkových částí se stejnou tloušťkou 10 mm. Při výrobě 

bylo použito z velké části frézky. Frézka byla použita především na srovnání materiálu 

od dělení pilou. Byl kladen velký důraz na přesnost a kolmost jednotlivých částí kvůli malým 

rozměrům kuliček, které budou na zařízení osazovány. Vakuová hlava je umístěna na ocelové 

kolejnici s posuvným kuličkovým vozíkem. Konstrukce umožňuje snadné upevnění a výměnu 

matric pomocí 4 servisních šroubů. Pro lepší obsluhu je hlava opatřena otočným systémem, 

kterým je možné hlavu otočit matricí vzhůru. Pro aretaci polohy hlavy je konstrukce opatřena 

aretačním šroubem na boku zařízení.  

Celkové náklady materiálu na zhotovení vakuové hlavy byly 522,- Kč. Náklady 

spojené s obsluhou vakua byly 526,- Kč. Celkové náklady tohoto zařízení byly 6 940,- Kč, 

z toho největší část představuje materiál výklopného ramene z hliníkových profilů (3 107,- 

Kč). 

V třetí části práce je popsáno testování dokončeného zařízení, při němž bylo také 

řešeno nastavení a vyladění bezolovnatého pájecího profilu. Zprvu se projevily problémy 

s nepřetavenou pastou a nakloněním pájeného pouzdra. Díky řadě testů se nakonec podařilo 

sestavit vhodný pájecí profil. Některé problémy, které zapříčiňovaly uvedené chyby, 

byly odstraněny změnou postupu.  

Pro využití navrženého zařízení ve výuce a pro studentské projekty byl také sestaven 

názorný návod, který je k dispozici i v příloze práce. 

V práci se tak postupně podařilo splnit všechny body zadání, tedy navržení, zhotovení 

a otestování funkčnosti zařízení. 
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B. Technický nákres vakuové hlavy 

I. Základní konstrukce vakuové hlavy 
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II. Rámeček ve spodní části vakuové hlavy 
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C. Fotonávod 

Popis výklopného ramene s vakuovou hlavou 

 

 

 

Ventil pro otevírání 

a uzavíraní přívodu 

vakua 

Zaměřovací 

kamerový 

hranol. 

 Vakuová hlava 

 

Aretační šroub pro 

odklopení vakuové 

hlavy 

 

Posuvný stolek s 

kleštinami 

 

Kleštiny pro 

uchycení desky 

 

Aretační šroub pro 

lineární posun hlavy 

 


