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ABSTRAKT: 

Práce se skládá ze tří částí. Záměrem první teoretické části tohoto projektu je shrnutí 
současných způsobů pouzdření a zejména systémů využívajících trojrozměrné provedení. 
Navazující praktická část se zaměřuje na návrh a následnou výrobu testovacích motivů pro 
otestování bezolovnatým procesem pájených trojrozměrných struktur na organických 
i anorganických substrátech. Finální experimentální částí pak je provedení souboru testů na 
zapájených substrátech a vyhodnocení dosažených výsledků. 

 

ABSTRACT:  

This project consists of three parts. The first part is aimed to summarize list of actual 
packaging systems and especially systems using 3D construction. Project continues in the 
second part, which is more practical and contains design and production of organic and 
inorganic testing substrates for lead-free soldered 3D structures. Last experimental part is 
about tests performed on soldered substrates and evaluation of results of these practical tests. 
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1 Úvod 
1.1 Moderní pouzdření a 3D systémy 

Již v době, kdy světlo světa spatřily první desky plošných spojů bylo zřejmé, že ani velká 
hustota osazení a sebemenší pouzdra nemohou dosáhnout uspokojivé rozměrové 
minimalizace a využití obsazeného prostoru. Jedním z prvních řešení proto byly systémy 
propojující několik DPS sestavených blízko k sobě. Variant je mnoho, mezi nejznámější patří 
například sestavy paralelních desek propojených kabeláží, nebo dnes ve výpočetní technice 
rozšířený způsob připojování dalších DPS do slotů jedné základní desky. Takovéto systémy 
pomohly využít efektivněji zastavěný prostor v oblasti celých obvodových systémů, velkých 
bloků. Stále jasnější však byla potřeba podobně trojrozměrně řešit i úroveň jednotlivých 
integrovaných obvodů, mikročipů apod. Objevil se pojem „3D Packaging“, který je 
synonymem pro pouzdření uvažující třetí osu. Nejprve byly takovéto systémy využity tam, 
kde náklady hrají až druhořadou roli a hlavním zájmem je miniaturizace – technologie 
vojenské a kosmické, ale postupem času se tato řešení dostala i do běžných výrobků, kde je 
kladen důraz na minimální rozměry a s tím spojené další výhodné vlastnosti. Postupně se na 
světlo světa dostalo mnoho způsobů, jak při vytváření 3D struktur postupovat a neustále se 
objevují nové a sofistikovanější návrhy. 

 

1.2 Projekt o 3D systémech a moderním pouzdření 
Cílem tohoto projektu je sestavit přehled v současnosti využívaných a uváděných 

technologií vrstvení čipů a integrovaných obvodů. Systémů je velmi mnoho a souborný 
přehled by mohl ulehčit v orientaci mezi mnoha typy. Aby výsledná diplomová práce nebyla 
jen nudným sborníkem teorie, rozhodli jsme se s vedoucím také v podmínkách Ústavu 
mikroelektroniky navrhnout zhotovit a otestovat jednodušší typ 3D systému na bázi 
korundové keramiky a organického FR4 materiálu. 
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2 Typy v současnosti používaných pouzder pro montáž na 
organický či anorganický nosný substrát 
Moderních pouzdříčcích metod je velké množství, udělejme si přehled jednotlivých typů 

klasických standardizovaných pouzder. Pouzdra jsou seřazena přibližně podle doby vzniku a 
zároveň tomu odpovídá i s dobou neustále-se zvyšující požadavek na větší množství vývodů. 

2.1 SIP – Single In-line Package 
Nejjednodušší varianta pouzdra s malým počtem klasických vývodů pro děrovou montáž. 

Pouzdro je připájeno v poloze kolmo k DPS a používá se stále méně. 

 

 
Obr. 2.1 - SIP pouzdro [3] 

 

2.2 DIP/DIL – Dual In-line Package 
Jedno z nerozšířenějších pouzder integrovaných obvodů pro děrovou montáž nebo pro 

použití v paticích. Na rozdíl od SIP poskytuje dvojnásobek vývodů při stejném rozměru 
pouzdra a umožnilo větší integraci. Tato pouzdra byla užita i pro první masově vyráběné 
procesory Intel 80286 a 808386.  

 

 
Obr. 2.2 - DIP pouzdro [4] 
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2.3 SOIC – Small Outline Integrated Circuit / SOP – Small Outline Package 
SOP pouzdra jsou konverzí původních DIL pouzder pro použití SMT montáže. Vývody 

již neprocházejí deskou, ale vyžadují pájecí plošky. Známe několik typů lišících se velikostí, 
hustotou vývodů i jejich tvarem a také materiály. 

2.3.1 PSOP – Plastic Small Outline Package 

Klasická nejčastější varianta SOP v mnoha standardizovaných podobách s klasickými 
gull-wing vývody. 

 
Obr. 2.3 - Pouzdro typu PSOP [4] 

 

2.3.2 SOJ – Small Outline J-leaded 

Varianta SOP s vývody ve tvaru písmene J. Výhodou je jistá úspora prostoru na DPS, 
neboť vývody nesahají dál od pouzdra. 

 

 
Obr. 2.4 -Pouzdro typu SOJ [4] 
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2.3.3 TSOP – Thin Small Outline Package 
Další varianta, tenká úprava plochého pouzdra s různou šířkou.  

 
Obr. 2.5 - Pouzdro typu TSOP [4] 

 

2.3.4 SSOP – Shrink Small Outline Package 

Jde o verzi SOP se znatelně vyšší hustotou pinů a minimalizovanými rozměry. 

 
Obr. 2.6 - Pouzdro typu SSOP [3] 

 

2.4 QFP –  Quad Flat Package 
Pouzdra QFP se používají zejména pro integrované obvody s vysokou integrací a velkým 

počtem vývodů. Jsou určena k montáži na povrch desky plošných spojů pro součástky 
vyžadující více než 50 vývodů. Jednou z aplikací byly např. procesory Intel 386. Existuje 
několik podtypů lišících se materiálem pouzdra a tloušťkou  

2.4.1 PQFP – Plastic Quad Flat Package 

Nejčastější plastová varianta pouzdra QFP s SMT vývody. 

 
Obr. 2.7 - Pouzdro typu SSOP [3] 
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2.4.2 TQFP – Thin profile plastic Quad Flat Package 
Ztenčená varianta pouzdra s vývodem země i napájecího napětí na každé straně, což 

usnadnilo práci designérům substrátů. Plocha pouzdra je často menší než 1 cm2. 

 
Obr. 2.8 - Pouzdro typu TQFP [3] 

 

2.4.3 BQFP – Bumpered Quad Flat Package 
Pouzdro opatřené nálitky v rozích, které umožňují jednodušší manipulaci a redukují 

poškození vývodů, ale zároveň zabírají na DPS další místo. 

 
Obr. 2.9 - Pouzdro typu BQFP [3] 

 

2.5 QFN –  Quad Flat No-leaded package 
Toto pouzdro vychází z QFP ale nedisponuje klasickými drátovými vývody. Místo nich 

má po obvodu pouzdra kontaktní plošky a při montáži je nutné aby na ně pájka navzlínala a 
tím byl vytvořen vodivý spoj. Konstrukčním záměrem bylo relativně nenáročnou úpravou 
ušetřit drahocenný prostor na DPS. 

 
Obr. 2.10 - Pouzdro typu QFN [3] 
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2.6 LCCC – Leadless Ceramic Chip Carrier 
Varianta pouzdra s keramickým tělem odolávající lépe vyššímu teplotnímu namáhání. 

Tělo pouzdra neobsahuje klasické vývody a pájí se podobně jako pouzdra QFN 

 

 
Obr. 2.11 - Pouzdro typu LCCC [3] 

 

2.7 PLCC – Plastic Leaded Chip Carrier 
Jedná se o plastové pouzdro určením podobné QFP, ale jeho vývody jsou zahnuté pod 

těleso pouzdra, což umožnilo zmenšit montážní prostor. Výhodou je možnost použít pouzdro 
jak při montáži SMT, tak s použitím patice při klasické děrové montáži. V současnosti velmi 
oblíbený a rozšířený typ pouzdra až pro desítky až několik stovek vývodů. 

 
Obr. 2.12 - Pouzdro typu PLCC [3] 

 

2.8 Pin Grid Array 
Pouzdro tohoto typu má spodní plochu opatřenou velkým množstvím rovných kovových 

nožiček – pinů, které slouží k propojení mezi pouzdrem, nesoucím například procesor, a 
paticí, která je připájena na DPS. Výhodou je možnost montáže i demontáže pouzdra bez 
použití dalších nástrojů. Nevýhodou pak je snadná poškoditelnost pinů téměř bez možností 
opravy. Nevýhodou je nutnost použití patice, která zabírá prostor na DPS, díky materiálu 
často vyžaduje nižší teploty pájení, nebo samostatné osazení se selektivním pájením a 
znamená pro datové přenosy další ztráty a rušení na kontaktech pouzdra s paticí. 
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Obr. 2.13 - Pouzdro typu PGA [3] 

 

2.8.1 PPGA – Plastic Pin Grid Array 
Plastová varianta pouzdra, nesený čip je nekontaktován k vývodům a zalit plastem. 

Použito Intelem např. u procesorů Celeron. 

2.8.2 CPGA – Ceramic Pin Grid Array 

Teplotně odolnější keramická varianta. Umožňuje také lepší odvod vyzářeného tepla 
z výkonných čipů k chladiči. 

2.8.3 OPGA – Organic Pin Grid Array 
Pouzdro založené na organickém substrátu. Hojně využíváno firmou AMD pro procesory 

Athlon XP. 

2.8.4 FC-PGA – Flip Chip Pin Grid Array 

Pouzdro v tomto provedení jednoduše destička opatřená piny na jejíž horní straně je 
technologií „Flip Chip“ připevněn nesený čip. Tato metoda se obejde bez drátkového 
kontaktování („Wire-bonding“) mezi čipem a kontakty pouzdra, neboť přímo na čipu se 
nacházejí kontakty dosedající na kontakty pouzdra (viz technologie „Flip Chip“). Přes čip se 
obvykle přidává ochranný kovový příklop plnící zároveň úlohu styčné plochy pro chladič. 

 
Obr. 2.14 - Pouzdro typu FC-PGA, otočené vývody nahoru  

[zdroj: http://jesioson.blogspot.com/2008/01/assignment-no2-package-types.html] 



-17- 

2.9 LGA – Land Grid Array 
Jde o řešení, u kterého firma Intel opustila tradiční piny známé z PGA a nahradila je na 

pouzdře pouze kontaktními ploškami. Piny, na které pouzdro dosedá, se pak nacházejí v patici 
na desce plošných spojů. Výhodou je snadná montáž i demontáž, ale existuje riziko snadného 
poškození pinů v patici neopatrnou manipulací.  

 
Obr. 2.15 - Pouzdro typu LGA s paticí LGA-775 [zdroj: http://forums.legitreviews.com/about15292.html] 

 

2.10 Ball Grid Array 
Ideou tohoto pouzdra je nahrazení drátových vývodů pájecími kuličkami nebo pájecími 

válečky. Pouzdra BGA mají výhodné elektrické vlastnosti a zároveň umožňují značnou 
hustotu propojení s DPS. K nevýhodám patří velmi obtížná kontrola zapájených spojů, 
nutnost rovnoměrného ohřevu v oblasti pod tělem pouzdra a nemožnost dodatečných oprav 
pájeného spoje. Rovněž obtížná je demontáž, obzvlášť v případě, že je nutné zachovat 
funkčnost zapouzdřené součástky. Demontáž se provádí po jednom kusu na speciálních 
opravářských stanicích, které prohřejí celou součástku i s vývody na teplotu tavení pájky, kdy 
dojde k odtržení součástky od substrátu pomocí vakuového nástavce. Citlivější čipy v 
plastových pouzdrech zpravidla tuto operaci nepřečkají. 

 

 
Obr. 2.16 - Pouzdro typu BGA [3] 
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2.10.1 PBGA – Plastic Ball Grid Array 
Jde o rozšířenou variantu pouzdra BGA, kde je čip připevněn lepidlem na pozlacenou 

plošku na základním substrátu z laminátu. Vývody čipu jsou pomocí „Wire-Bondingu“ 
kontaktovány na pokovené kontakty horní strany nosného substrátu, které jsou prokovenými 
otvory spojeny s ploškami na spodní ploše substrátu. PBGA se užívá v případě, že nosná 
deska pro pouzdro je z podobného materiálu jako laminát pouzdra a eliminují se tím problémy 
s rozdílnou tepelnou roztažností. 

2.10.2 CBGA – Ceramic Ball Grid Array 
Typ BGA pouzdra, jehož základním materiálem je keramika s vodivými motivy 

zhotovenými sítotiskem. Na keramickém substrátu se může kromě čipu nekontaktovaného 
opět „Wire-Bondingem“ nacházet i hybridní integrovaný obvod. Výhodou pouzdra je teplotní 
odolnost a schopnost odvádět značné množství vyzářeného tepla z výkonných čipů. 
Koeficient tepelné roztažnosti keramiky ale také může způsobovat potíže při montáži pouzdra 
na organický substrát. Aby se alespoň částečně rozdíly v tepelné roztažnosti kompenzovaly, 
lze místo kuliček použít již zmíněné pájecí válečky. 

2.10.3 TBGA – Tape Ball Grid Array 

U pouzder TBGA je nesený čip připevněn nejprve na pružnou polyamidovou oboustranně 
poměděnou podložku technologií „Flip Chip“. Jedna vrstva mědi na podložce je uzemněna, 
druhá spouží k rozvodu kontaktů k prokoveným otvorům. TBGA pouzdra mají menší výšku a 
jsou nejčastěji osazena do pájecí pasty nanesené šablonou na hlavní substrát. 

2.10.4 MBGA – Metal Ball Grid Array 
Jedná se o kovovou variantu pouzdra s nosičem z anodicky oxidovaného hliníku. Nesený 

čip je navíc zapouzdřen shora hliníkovým uzemněným krytem, což zvyšuje odolnost 
elektrického stínění čipu uvnitř těchto pouzder. 

2.10.5 CGA – Column Grid Array 

Jde o pouzdro obdobné jako u BGA varianty, ale kulový tvar vývodu je nahrazen válečky 
nebo sloupky. 

 
Obr. 2.17 - Pohled na spodní stranu pouzdra typu CGA [zdroj: http://www.flipchips.com/tutorial91.html] 
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2.11 CSP – Chip Scale Package / µBGA 
Pouzdra s názvem CSP jsou jedny z nejmladších. Spojují technologie BGA a „Flip Chip“, 

osazují se ale jednodušeji než FC. Existuje mnoho variant tohoto pouzdra, neboť každý 
z výrobců uzpůsobuje technologii co nejlépe pro konkrétní použití. Typicky však pouzdro 
obsahuje pružný polyamidový plošný spoj, na který je připevněn čip. Vývody čipu jsou pak 
nekontaktovány zlatými pásky k položce. Díky tomuto provedení jsou CSP pouzdra velmi 
malá a plocha celého pouzdra může být dokonce stejná, jako plocha neseného čipu. Výhodou 
je také minimalizace délky přívodů. Malé množství využitého materiálu i minimální 
hmotnost. 

 
Obr. 2.18 -  Pohled na spodní (kontaktní) stranu pouzdra typu CSP  

[zdroj: http://parts.digikey.com/1/parts/637555-ic-bluecore4-rom-47-csp-bc41b143a06-ixb-e4.html] 
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3 Moderní pouzdra a provedení s 3D integrací 
3.1 MCM – Multi-Chip-Module 

Myšlenkou systému MCM je seskupení několika funkčně různorodých a vzájemně 
propojených polovodičových čipů do jednoho pouzdra. Jedná se o systém využívající pouze 
plochu, neboť jednotlivé čipy jsou složeny vedle sebe a propojeny „Wire-Bondingem“. 
Výhodou je velká míra integrace, možnost zmenšení počtu osazovaných součástek ve 
výsledném produktu a také minimalizace délky vodivých spojení mezi jednotlivými bloky. To 
vše navíc v pouzdře, které dává všem čipům systému velmi podobné pracovní podmínky. 
Brzy se ukázalo že plocha je pro složitější konstrukce málo a pokračováním technologie je 
koncepce SiP. Pro méně náročné aplikace však může i takovýto jednodušší planární systém 
přinést dostatek výhod. 

 
Obr. 3.1 – MCM modul na anorganickém substrátu s osmi analogovými integrovanými obvody, 83 

kondenzátory a 130 J-lead vývody (zdroj: Sanchez hybrid microelectronics [6]) 

 

3.2 SiP – System in Package 
SiP je vývojovým stupněm MCM, jako pokročilejší systém pouzdření několika čipů bere 

v úvahu kromě plochy také výšku pouzdra a čipy jsou uvnitř seskládány tak, aby efektivně 
využily celý prostor. Vzájemná propojení jednotlivých bloků mohou být realizována „Wire-
Bondingem“ i technologií „Flip Chip“ podle potřeby. Sestavování „na sebe“ je známé jako 
„Die – Stacking“.  
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Obr. 3.2 - Několikavrstvá struktura uvnitř SiP propojená „Wire-Bondingem“ (zdroj: Ansoft [5]) 

 

3.3 SoC – System on Chip 
Jedná se o odlišný přístup k sestavení celého systému v jednom pouzdře oproti SiP. 

Základem je zde jeden hlavní polovodičový čip, na němž je vystavěna celá sestava funkčních 
bloků. Výhodou je jednodušší výroba v prostředí schopném dobře zvládat výrobu složitých 
čipů. Avšak bývá obtížné až neřešitelné integrovat do jednoho čipu příliš odlišné funkce. 
Proto záleží hlavně na složitosti pouzdřeného systému, zda je proveditelný jako SoC aniž by 
se jednotlivé oddíly rušily a příliš ovlivňovaly, nebo zda vyžaduje metodu SiP s oddělenými 
čipy propojenými až WB nebo FC kontaktováním. Známou aplikací, kde se systém SoC 
dlouhodobě používá, je výroba substrátů s procesory ARM a celou sadou doplňujících 
koprocesorů, pamětí, můstků a sběrnic. 

 

 
Obr. 3.3 - Monochromatický CMOS snímač od Photonfocus AG v SoC provedení pro průmyslové kamery  

[zdroj: http://sensors.blogfa.com/8609.aspx] 
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3.4 PoP – Package on Package 
Jde o další z možností využití stackingu, neboli vrstvení. U PoP se však na sebe skládají 

již zapouzdřené čipy a pouzdra se vzájemně propojují nejčastěji kuličkami. Výhoda spočívá 
v malém záboru prostoru na substrátu a zároveň umožňuje uložení velmi odlišných čipů 
blízko sebe. Problematické však může být chlazení takovéto sestavy, zvlášť pokud jsou 
zabudovány výkonné čipy. Ty by pak měly být umístěny na spodní straně, kde je možné teplo 
odvádět přes vývody a underfill směrem do nosného substrátu, nebo na nejvyšší pozici, kde 
mohou být opatřeny tepelně vodivý pouzdrem a přídavným chladičem. 

 

 
Obr. 3.4 - Dvojice pouzder propojených kuličkami (zdroj: Ansoft [5]) 

 

3.5 SoP – System on Package 
Nová generace pouzder spojující v sobě výhody provedení SiP a SoC. Základem je 

vícevrstvý křemíkový substrát propojený v jednom pouzdře s celou sestavou aktivních i 
pasivních součástek. Výsledný produkt tak může obsahovat digitální i analogové integrované 
obvody, mikrosenzory, optoelektronické bloky, mikromechanické struktury a samozřejmě 
rezistory, kondenzátory apod. Křemíkový základ tohoto řešení využívá v současnosti dobře 
zavedených výrobních kapacit a díky současnému stupni miniaturizace křemíkových struktur 
a použití vrstev propojených kovovými propoji MicroVia lze dosáhnout velmi vysoké 
integrace složitých obvodů s minimem elektrických parazitních vlivů. Díky SoP je možné 
sestavit do jednoho pouzdra celé kompletní systémy. Například kompletní jednotku 
mikrovlnného vysílače, kdy mimo pouzdro zůstávají pouze části anténní, napájecí a ovládací 
panel s případnými konektory. 

3.6 FLCSP – Folded Stacked Chip Scaled Package 
Jde o moderní technologii vyvinutou ke spojení několika paměťových a logických čipů 

do jednoho modulu. Technologie v sobě spojuje vrstvení jednotlivých křemíkových substrátů 
(die-stacking) i vrstvení pouzder (package stacking). Vrstvení křemíkových substrátů je nutné 
pro minimalizaci délky vodivých spojení a možnost velmi hustého propojení v jednom 
pouzdře a vrstvení takových pouzder pak umožňuje spojení odlišných typů předem spojených 
substrátových bloků.  
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K propojení na druhé úrovni je použito polyimidového ohebného substrátu s kovovou 
dvojvrstvou. Pro minimalizaci celkové výšky jsou jednotlivé křemíkové substráty ztenčeny na 
tloušťku 75 um. 

 

 
Obr. 3.5 – Schema FLCSP (zdroj: Intel [11]) 
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4 3D struktury vytvořené na bázi nízkoteplotně vypalované 
keramiky LTCC (Low Temperature Co-fired Ceramic) 
 

Nízkoteplotně vypalovaná keramika LTCC disponuje dobrými mechanickými i 
elektrickými vlastnostmi. Nejčastěji je využívána ke konstrukci multičipových modulů, 
senzorů nebo vícevrstvých elektronických aplikací. Známé jsou moduly MCM-C (Multi Chip 
Module – Ceramic) založené na použití vrstev keramického materiálu. Konstrukce takového 
modulu je složena z izolačních vrstev a z vrstev opatřených sítotiskem nanešenými a 
vypálenými tlustovrstvými integrovanými obvody. Postup výroby je znázorněn na 
následujícím obrázku. V prvním kroku je třeba vyvrtat budoucí propoje, následuje tisk 
vodivých vrstev a postup porkračuje laminací vrstev, výpalem při 850°C a končí osazením a 
kontaktováním čipů. 

 

 
Obr. 4.1 – Postup výroby 3D struktury v technologii LTCC [9] 

 

Tím však nejsou možnosti LTCC vyčerpány, neboť vrstvená technologie v tomto případě 
umožňuje také tvorbu dutin, kanálků, nebo otvorů. Tím se otevírají možnosti využití pro 
mikromechanické struktury MEMS nebo pro konstrukci účinných chladících struktur. 
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5 Systémy na úrovni křemíkového plátku - waferu 
5.1.1 WLP – Wafer Level Packaging / WLCSP – Wafer Level Chip Scale Package 

Utvoření celé obvodové nebo systémové struktury včetně pouzdřících kroků ve vrstvách 
přímo na křemíkovém čipu představuje krok k maximální integraci. Umožňuje vytvoření 
velmi krátkých vodivých cest, minimalizaci rozměrů čipu, snížení energetické spotřeby, 
rušivých signálů. Přínosem je i minimum kroků při celkovém pouzdření a celkově kratší doba 
nutná k uvedení výrobku na trh. Jednodušší je testování systému, neboť je celý včetně 
finálních kontaktů na jednom čipu. Díky zvětšení vyrobitelných křemíkových plátků - waferů 
v posledních letech se ke všemu přidává ještě jedna nezanedbatelná výhoda - na větším plátku 
je možné vyrobit větší množství čipů, což přináší pokles výrobních nákladů. 

V současné době je výzvou výroba 3D WLP čipů, jejichž povrchová systémová struktura 
je složena z několika obvodových vrstev splňující požadavky na obsažení mnoha funkcí do 
minimálního pouzdra jako při vrstvení čipů, ale poskytující výhodu integrace v jednom plátku 
křemíku, kde je propojení metodami „Flip Chip“ a „Wire-Bonding“ nahrazeno metalitickými 
propoji přímo ve struktuře čipu. Odpadá tím množství technologických kroků, propojení má 
značně menší rozměry a výhodnější elektrické vlastnosti. 

WLCSP je označení pro výslednou formu schopnou povrchové montáže na základní 
substráty, kdy velikost celého pouzdra nepřesahuje velikost čipu s obvodovým systémem. 

 

 
Obr. 5.1 - Detail WLCSP (zdroj: Maxim [10]) 
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6 Metody montáže čipu k pouzdru 
K souboru jednotlivých pouzder se hodí doplnit také přehled technologií při pouzdření 

používaných k propojování a kontaktování jednotlivých bloků, čipů, desek nebo celých 
součástek. 

6.1 WB – Wire-Bonding 
Jde o jednu z nejstarších a nejvíce používaných technologií. Pomocí velmi tenkých drátků 

z hliníku či zlata se takto propojují jednotlivé struktury. Existují dva typy technologie tohoto 
kontaktování. Ultrazvukové kontaktování, kdy je drátek připájen ke kontaktní plošce 
působením ultrazvuku. Druhá možnost využívá termokomprese, kdy je konec drátku 
kontaktovaní hlavou nataven a přitlačen k plošce. Existují i systémy kombinující oba 
principy. Nevýhodou je prostor potřebný pro vedení drátků i plošky, nutnost umístění 
kontaktních plošek na stejné straně obou kontaktovaných modulů a při vrstvení čipů nutné 
přesahy pro plošky. 

 
Obr. 6.1 - Detail „Wire-Bondingu“ od TU Berlin 

[zdroj: http://www.tomshardware.com/reviews/semiconductor-production-101,1590-7.html] 

 

6.2 TAB – Tape Automated Bonding 
Jde o vývojový stupeň WB, kdy je kontaktování provedeno pomocí pásky 

s předchystanými motivy vodivých propojek pro daný čip. Tato strojně prováděná metoda 
značně urychluje kontaktování velkých sérií integrovaných obvodů k pouzdrům, neboť se 
jednotlivé řady, nebo častěji všechny kontakty připojí speciální hlavou zároveň a zbylý 
materiál je na konci procesu odstřihnut.  
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Obr. 6.2 -  TAB páska od 3M   

[zdroj: http://weewave.mer.utexas.edu/MED_files/MED_research/TAB_tape/tab_tape.html ] 

 

6.2.1 TCP – Tape Carrier Package 

Základní technologie s vodivým motivem na pásce. Nejstarší varianta TAB. 

6.2.2 COF – Chip On Film 

Technologie, kdy je čip upevněn na pružný film, který poskytuje další propojení pomocí 
konektorů stejně jako páska TCP. Nejčastěji tímto způsobem připojené součástky jsou LCD 
displeje. 

 
Obr. 6.3 – COF společnosti Samsung  [zdroj: http://displayblog.wordpress.com/page/68/] 

 

6.2.3 COG – Chip On Glass 
Princip velmi podobný COF avšak substrátem je v tomto případě skleněná destička. 

Uplatnění je opět ve výrobě LCD displejů. 
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6.3 DCA – Direct Chip Attach  /  FC – Flip Chip 
Tyto názvy označují metodu, která se obejde bez klasických neduhů „Wire-Bondingu“. 

Propojení jsou realizována pomocí výstupků - bumpů přímo na čipu. Čip se otočí horní 
stranou k nosnému prvku a bumpy dosedají na kontaktní plošky podkladu. Výhodou je 
minimální zábor prostoru a možnost využití třeba i celého povrchu čipu ke kontaktování. 
Výhodná je tato metoda pro vrstvení čipů na sebe, neboť nevyžaduje přesahy okrajů jako WB. 
Nevýhodou je však značně horší možnost kontroly spojů a nemožnost oprav. Konkrétních 
provedení je velké množství a využít lze u většiny provedení pouzder. Častá je i kombinace 
s WB, kdy se kontaktováním čipu spodní plochou jako FC i po obvodu horní plochy pomocí 
WB značně zvýší počet kontaktů. 

 

 
Obr. 6.4 – „Flip Chip“ ukázka montáže a samotného čipu ze spodní strany - Microbonding S. A.  

[zdroj: http://www.microbonding.com/gb/fc_gb.htm] 
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7 Způsoby připojení pouzder typu BGA a Flip Chip 
7.1 Pájkové bumpy přetavené z pájecí pasty 

Jedná se o nejstarší provedení pro pouzdra na principu BGA. Existují dva typy 
s rozdílnou složitostí výrobního postupu. 

7.1.1 Bumpy pro klasické BGA 

Pro pouzdra typu BGA se bumpy vytvoří pájecí pastou nanesenou v dostatečném 
množství na ploché pájecí plošky nosného substrátu nebo pouzdra. K nanesení je možné 
použít šablonu nebo dispenser. Aktuální zařízení Solderjet jsou schopna vytvořit dispenserem 
až 400 bumpů za sekundu. Po osazení a přetavení se z pájecí pasty utvoří pájkový bump 
tvořící vodivé spojení. Nevýhodou ale je, že nelze dostatečně zajistit rovnoměrné dosednutí 
pouzdra a velikost mezery mezi substrátem a součástkou se různí. Je to však nejlevnější 
možnost vytvoření propojů pro kulaté piny pouzder typu BGA. 

7.1.2 Bumpy pro „Flip Chip“ 

S příchodem „Flip Chip“ technologie se objevila nutnost úpravy plošek na čipu před 
tvorbou bumpů. Plošku je třeba opatřit smáčivým pokovením Al, Ni, Cu. Pasivace okolí zase 
zajišťuje udržení tvaru bumpu. Následuje tisk pájecí pasty a přetavení do kulovitého útvaru. 
Další metoda využívá elektrolytickou cestu. Nejprve je pomocí nenesena kovová vrstvička 
slitiny Ti/W a smáčivou vrstvičkou Cu (minibump). Následně je pomocí fotorezistu vytvořena 
hranice pro budoucí pájkový bump a do prostoru je elektrolyticky nanesena pájka. Nakonec se 
stripuje rezist a provede se přetavení pájky do tvaru bumpu. 

 

 
Obr. 7.1 – Pájkové bumpy po přetavení - Pac Tech [zdroj: http://www.flipchips.com/tutorial61.html] 

 

7.2 Hotové pájecí kuličky celopájkové 
Celopájkové kuličky jsou nejčastěji používány při masovém osazování pouzder typu 

BGA. Kuličky umožnily značně zpřesnit množství pájky ve spoji. Jsou dodávány v celé škále 
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průměrů od 100 um po 760 um a v olovnatém i bezolovnatém provedení. Při pájecím procesu 
se nejčastěji se osazují přes šablonu pouze do tavidla a následně se přetaví, je ale možné je 
osadit i do pájecí pasty. Nevýhodou je ale podobně jako u tištěných bumpů nemožnost 
dokonale definovat mezeru mezi součástkou a substrátem kvůli deformaci při přetavení, což s 
neustále narůstajícím množstvím stále menších propojů působí množství problémů 
s nekvalitně zapájenými spoji. 

 
Obr. 7.2 – Celopájkové kuličky [zdroj: http://www.preceed.com/] 

 

7.3 Hotové pájecí kuličky s pevným jádrem (Solid Core Solder Balls) 
Kuličky jsou výhodné z několika důvodů. Pevné jádro pomáhá přesně definovat a udržet 

mezeru mezi substrátem a součástkou. Známe několik různých typů, jež se liší materiálem 
jádra: 

7.3.1 Kuličky s cínovým jádrem (Tin Core Solder Balls) 

Jedná se o kuličky velmi podobné běžným pájkovým kuličkám, ale jejich jádro je pouze 
cínové a obalené vrstvou pájky, což znamená, že se jádro při běžné přetavovací teplotě 
neroztaví a pomáhá udržet tvar spoje i mezeru mezi substrátem a součástkou. 

7.3.2 Kuličky s měděným jádrem (Copper Core Solder Balls) 

Další variantou kovového jádra jsou kuličky s měděným jádrem. Umožňují velmi přesně 
definovat mezeru mezi součástkou a substrátem. Měděné jádro ale navyšuje cenu, je těžké, 
takže při přetavení dosedá spíše na spodní plošky a množství mědi také přináší rozsáhlejší 
problémy s intermetalitickými slitinami. 

7.3.3 Kuličky s plastovým jádrem (Plastic Core Solder Balls) 

Během posledních šesti až sedmi let se objevují zmínky o kuličkách, jejichž jádro tvoří 
plast. Nejznámějším zástupcem jsou japonské Sekisui Micropearl SOL. Jádro je tvořeno 
vysoce zřetězeným divinylbenzenem (DVB). Toto jádro je kvůli vodivosti a smáčivosti 
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pokovené vrstvičkou 5-8 µm mědi. Vnější vrstvu tvoří 18-20 µm pájecí slitiny. K dispozici 
jsou v olovnatém i bezolovnatém SnAg3.5 provedení.  

 

 
Obr. 7.3 – Micropearl SOL - konstrukce  (zdroj: CircuiTree [8], přeloženo) 

 

Kuličky jsou lehké (hmotnost O 760 µm kuliček se pohybuje kolem 0,6 mg oproti 2 mg u 
celopájkových) , takže při přetavení plavou ve tvořeném spoji a mají tendenci se samočinně 
vycentrovat. Hlavní výhodou je právě pružnost plastového jádra – je schopné se do jisté míry 
vyrovnat s rozdílnou teplotní roztažností součástky a substrátu a velmi dobře se hodí pro 
spojování křemíkových čipů a pouzder při vrstvení a dle výrobce i pro vysoké frekvence 
v řádu desítek GHz. Díky pružnosti je v některých případech také možné upustit od 
problematické výplně pod součástkou (underfill). 

Mezi nevýhody patří opět tvorba intermetalitických slitin kolem měděného pokovení. 
Dalším problémem je tendence akumulovat elektrostatické náboj, což způsobuje tendenci 
kuliček shlukovat se do hroznů a znesnadňovat tím osazení. Je tedy třeba důsledně dodržovat 
skladovací podmínky a náboj kuliček vybít před osazením. Vzhledem ke konstrukci mají 
plastové kuličky přibližně poloviční odolnost proti odtrhu oproti celopájkovým.  

 

 
Obr. 7.4 – Micropearl SOL, Sekisui Chemicals – použití, upraveno a přeloženo  

[zdroj: http://www.sekisui.com.hk/eng/product/fcd_a04.htm ] 
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7.4 Hrotové bumpy, růžky – Study 
Zejména pro technologii „Flip Chip“ je zajímavou možností tvorba bumpů, či spíše růžků 

pomocí kontaktovačky a drátku např. ze zlata nebo pájecí slitiny. Kontaktovačka připojí 
drátek k plošce a utrhne jej v určité délce. Výbojem nebo teplem se drátek přetaví do růžku a 
hlavně u pájkových je možné jej také zploštit do normalizované výšky. Současné stroje jsou 
schopné vyrobit až 32 takovýchto růžků za sekundu. V případě potřeby lze bumpy také vrstvit  
na sebe a dosáhnout větší výšky spoje. Takto vytvořené bumpy je také možno zkombinovat 
s pájkou tak, že čip opatřený měděnými bumpy je přitisknut na plošky opatřené pájecí pastou 
a sestava je přetavena. Technologie našla uplatnění zejména u DDR3 pamětí a 
v automobilovém průmyslu. Bumpy jsou tvořeny velmi precizně, ale technologie je 
nejnákladnější a nepřináší záruku větší spolehlivosti. 

 

 
Obr. 7.5 – Test, vrstvené růžkové bumpy ze zlatého drátku, N. Ishikawa, Fujitsu Ltd.  

[zdroj: http://www.flipchips.com/photos.html] 

 

7.5 Vodivá lepidla s pokovenými mikročásticemi 
Zajímavou a tepelně nejméně náročnou metodou jsou bumpy a podobné propoje 

využívající vodivá lepidla s obsahem množství vodivých částeček. Technologie se díky 
miniaturní velikosti částeček dobře hodí i pro mikrobumpy s vysokým množstvím kontaktů na 
malé ploše. Obtížnější je ale inspekce spojů a technologie není příliš rozšířená. Vodivé 
mikročástice pokovené zlatem má v nabídce např. společnost Sekisui dodávající i daleko větší 
pájecí kuličky s plastovým jádrem. 
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8 Přehled možných propojení anorganických substrátů do 
3D struktur 
 

Před rozborem jednotlivých praktických testů, jež jsem v laboratoři provedl považuji za 
vhodné uvést nejprve možné způsoby propojení Al2O3 substrátů do formy trojrozměrných 
struktur. Zatímco u organických substrátů představuje propojování vrstev ve třetím rozměru 
dávno vyřešenou problematiku, keramické substráty neumožňují provádět jednoduše vrtání a 
pokovování otvorů. Zejména křehkost odsuzuje keramické substráty hlavně k využití 
jednotlivých destiček připojených bočními hřebínkovými vývody k organickému substrátu 
nebo přímo k vodičům zařízení. Zaměřil jsem se tedy na několik hlavních principů propojení 
více vrstev keramiky, z nichž některé jsem se také pokusil prakticky realizovat. 

8.1 Vrstvení obvodů na jednom substrátu 
Vrstvení obvodů na jednom substrátu za použití izolačních vrstev je jednoduchá možnost 

jak vyrobit 3D formou složitější obvod s křížením vodičů. Jedná se o jednodušší analogii 
k vícevrstvým deskám plošných spojů z organického materiálu, ale počet vrstev je omezený 
akceptovatelným počtem opakovaných výpalů substrátu a vyžaduje velmi precizní soutisk 
vrstev.  

  
Obr. 8.1 – Vrstvený tisk – detail křížení vodičů 

 

8.2 Spojování více substrátů 
Chceme-li propojit více obvodových vrstev hybridních obvodů obsahujících i SMD 

součástky, nevyhnutelně se dostáváme k potřebě použití více substrátů. Jak je ale propojit? 

8.2.1 Vodivá pasta tištěná přes okraje a vodiče 

Máme-li k dispozici substráty s hladkými bočními stěnami ideálně se zbroušenou hranou, 
můžeme celou sestavu substrátů před tiskem jednotlivých obvodů na hlavní povrchy opatřit 
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vodivými cestami po okraji. Lze to provést tak, že sestavu složíme k sobě a klasicky 
sítotiskem naneseme zamýšlené propoje vodivou pastou, oddělíme substráty od sebe a 
zasušíme nebo vypálíme. 

 

  
Obr. 8.2 – Způsob natištění vodivé pasty na sestavu substrátů 

 

Tím na hraně každého substrátu vznikne vodivý propoj mezi horní a spodní stranou, který 
lze také dál propojit připájeným páskem nebo tenkým drátem. Výhodou je, že tímto způsobem 
lze vytvořit i značný rozestup jednotlivých desek, takže je možné na ně osadit i 
několikamilimetrové SMD součástky. Metoda však není příliš používaná. 

 

  
Obr. 8.3 – Způsob propojení natištěných substrátů páskovými vodiči 

 

8.2.2 Použití průmyslově vyráběných vodičových hřebínků 

Jistým usnadněním předchozí varianty je využití běžných propojovacích vodičových 
hřebínků, které se používají pro připojení tlustovrstvých hybridních integrovaných obvodů 
k okolní sestavě. Hřebínky jsou nejčastěji hliníkové a na jedné straně opatřené úchytem 
s ploškami na obě strany připojované keramiky. Pokud těmito vývody opatříme více 
substrátů, můžeme je po ohnutí vývodů za tyto lehce spájet dohromady. Provedení je 
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nenáročné na vybavení, jen je třeba pečlivosti při stříhání, pájení i ohýbání hřebínků. Systém 
se opět hodí tam, kde předpokládáme použití větších SMD součástek, neboť tak jako u 
předchozí varianty můžeme vytvořit mezeru mezi substráty širokou cca 4 až 15 mm podle 
potřeby. Pokusně jsem si jeden vzorek zhotovil.  

 

  
Obr. 8.4 – Komerční varianta propojenývh kompletních tlustovrstvých hybridních integrovaných obvodů s 

osazenými SMD součástkami a Obr 8.5 jednodušší, pokusně zhotovená, varianta spojených hřebínků  

  

8.2.3 Propojení vodiči pomocí otvorů v keramice 
Tato metoda je využívána zejména u velmi malých součástek zapouzdřených do 

kovových pouzder s vývody, které od propojených substrátů sahají skrz pouzdro až k základní 
desce, kam je celá zapouzdřená součástka připájena. Výhodou je, že propojení nijak 
nepřesahuje obvod keramiky. Je také možné definovat (pájeným spojem nebo podložkou) 
šířku mezery mezi substráty. Vrtání otvorů do korundové keramiky však vyžaduje výkonný 
CNC laser nebo odpovídající vrtací zařízení (waterjet, plasma, karbidový vrták), takže tento 
princip propojování je poněkud nákladnější. Aktuálně je pro cesty skrz substrát obvyklejší 
použití LTCC keramiky zmíněné v bodě 4, kde je jednodušší výroba otvorů. 

 

  
Obr. 8.6 – Kulatý hybridní integrovaný obvod s otvory pro vodiče navrtanými po obvodu [6] 
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8.2.4 Propojení pájkovými bumpy nebo pájecími kuličkami 
Metoda je inspirována klasickým postupem montáže pouzder BGA. Existuje několik 

způsobů jak vytvořit propojení. Lze využít předem připravené pájecí kuličky osazené na 
plošky do vhodného tavidla nebo i do pájecí pasty. Kuličky mohou být celopájkové nebo s 
pevným jádrem z mědi či plastu. Druhou variantou je použití dostatečného množství pájecí 
pasty, která po přetavení utvoří spoj.  

Tento typ spojení jsem se rozhodl otestovat na zkušebních strukturách v praktické části 
projektu. Při použití pasty se jako zajímavá jeví možnost spojit substráty posazením přímo do 
pasty bez předchozího přetavování v bumpy, tím jsou substráty ušetřeny jednoho 
přetavovacího cyklu a ušetřené pájení také představuje energetickou úsporu.  

K propojení horní a spodní strany substrátu lze v případě pasty či kuliček použít laserem 
vrtané otvory skrz substrát, proto jsem se pokusil v praktické části zkusit i možné způsoby 
prokovení otvorů. 
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9 Praktická část projektu – fáze přípravná 
9.1 Úvod 

Jak je z předchozích přehledu patrné, existuje nepřeberné množství druhů pouzdření. 
Zejména technologie přicházející v posledních letech lze často obtížně zařadit, neboť se 
v nich spojuje hned několik pouzdřících metod. Metody jako SoC, SiP a hlavně SoP 
představují současnou technologickou špičku v integraci. Zajímavý je i přístup 3D WLP, díky 
němuž bude jistě brzy možné do výrobku formátu PDA integrovat výpočetní potenciál 
pracovní stanice s minimální spotřebou energie. 

Ale zpět k projektu. Našim cílem je návrh a realizace některé z proveditelných struktur. 
Vzhledem k tomu, že technologie jako např. zmíněný WLP jsou mimo technologický a 
ekonomický potenciál většiny univerzit, rozhodli jsme se pro realizaci jednodušších 3D 
struktur s pomocí keramických i FR4 substrátů propojených pájkovými bumpy a kuličkami, 
což je zvlášť s využitím pájecí pasty pro tvorbu propojů neobvyklý přístup, jež by umožnil 
relativně levně seskupit větší množství tlustovrstvých hybridních integrovaných obvodů do 
prostorově úsporné 3D struktury. Projekt jsme také postupně rozšířili o několik 
experimentálních konstrukcí se snahou užít cestu skrz keramický materiál a o nenáročnou 3D 
konstrukci zhotovenou pomocí vodičových hřebínků zmíněnou již v přehledu. 

9.2 Postupná konkretizace projektu 
Během několika debat jsme s vedoucím usoudili, že vyzkoušíme sestavit strukturu na 

bázi kuličkových propojení s tím, že budeme připojovat testovací keramické substráty na 
základní substrát z organického materiálu standardu FR4 a pro srovnání i na stejný substrát 
v keramickém provedení. Dalším krokem byla domluva na konkrétní podobou testovacích 
destiček. Shodli jsme se na základním substrátu o rozměru 5 x 5 cm, tedy takovém aby stejný 
motiv šel bez problému aplikovat i na standardní keramické substráty s rozměrem 2 x 2 palce.  

9.3 Grafický návrh 
Po úvodním laborováním s programy Eagle a Gerber jsem se vrátil k Autocadu. 

Důvodem je, že návrh neobsahuje standardizované prvky a pro podobný styl návrhu se 
Autocad osvědčil již v projektu bakalářském.  

Na základní desku o rozměru 5 x 5 cm jsem rozmístil další substráty. Nalézají se zde tři 
malé čtvercové destičky s rozměrem 0,5 x 0,5 palec a dvojí řadou kulatých plošek po celém 
obvodu. Plošky těchto destiček mají rozteč střed-střed 1,25 mm a průměr 0,75 mm. U těchto 
plošek byl předpoklad využití pro možné statistické vyhodnocení chování zapájených spojů, 
neboť na každém testovacím přípravku se nalézají tři.  
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Na substrátu se dále nachází obdélníková destička o rozměru 0,5 x 1 palec s ploškami o 
rozteči střed-střed 1,5 mm a opět průměru 0,75 mm. Destička poslouží ke zkoumání vlivu 
nerovnoměrného zatížení spojů, neboť na delší součástky působí více deformačních sil během 
pájení a změn teploty po dobu uměle zrychleného stárnutí. 

Poslední a také největší destička má rozměr 1 x 1 palec, její připojení zajistí až trojřadí 
plošek po celém obvodu. Plošky mají opět rozteč střed-střed 1,5 mm a průměr 0,75 mm. U 
této destičky jsme přepokládali i zkušební sestavení více vrstev keramiky na sebe. Na 
následujícím obrázku (Obr. 9.1) je znázorněno prostorové řešení pro testovací substráty. 

 

 
Obr. 9.1 – Celkový návrh substrátu, rozměry v mm 

 

9.4 Zhotovení organických testovacích substrátů  
Zhotovení organického substrátu jsme se rozhodli zadat odborníkům. Oslovil jsem tedy 

několik firem v okolí s konkrétní poptávkou na zhotovení 50 a 100 ks substrátů z materiálu 
odpovídajícímu FR4 s povrchovou úpravou bezolovnatým pocínováním (HAL). Jmenovitě to 
byly firmy Čemebo Blansko, Gatema Boskovice, Semach plošné spoje, Jaromír Buček – 
Elektrosoučástky a APAMA system. Kromě společnosti Čemebo, jejíž oddělení se 
neobtěžovalo odpovědět, dorazilo několik nabídek. Firmy Semach plošné spoje a Gatema 
Boskovice, jakožto velkovýrobci nasadily ceny relativně vysoko. Daleko zajímavější nabídka 
přišla od dvou Brněnských zástupců. Nakonec jsem dal přednost firmě J. Bučka, neboť ceny 
byly téměř shodné a z komunikace byl patrný větší zájem se domluvit a poradit s přípravou 
předlohy. Zadáno bylo 50 ks DPS, což znamená dva přířezy po 25 ks každý. Na následujícím 
obrázku (Obr. 9.2) je znázorněna jedna pětadvacetina motivu pro osvit filmové předlohy. 
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Obr. 9.2 – Motiv pro osvit filmové předlohy pro DPS 

 

Po necelých dvou týdnech již na vyzvednutí čekalo objednaných 50 ks DPS a filmová 
předloha použitelná pro případné přidělání dalších desek. Na dalším obrázku (Obr. 9.3) je 
fotografie výsledné testovací DPS po rozřezání. Je opatřena povrchovou úpravou 
bezolovnatým HALem. 

 

 
Obr. 9.3 – Zhotovená DPS s úpravou bezolovnatým HALem 

 

9.5 Zhotovení keramických testovacích substrátů 
Pro keramické destičky jsem zhotovil návrhy pro filmové předlohy k výrobě sít. Pro 

hlavní substrát jsme počítali s tiskem na sítotiskovém poloautomatu TESLA UL 1505 a proto 
jsme pro něj vyčlenili velké síto. Menší 1x1 palcovou destičku jsme umístili na malé síto pro 
ruční tisk.  Dvě nejmenší destičky jsme z úsporných důvodů umístili na jedno síto. Drobná 
časová komplikace nastala díky tomu, že firma PointCZ, kde jsme dříve zadávali osvit filmů 
zrušila osvitové služby. Obeslal jsem tedy téměř všechny v Brně se vyskytující firmy 
s osvitovou technikou. Bezproblémová domluva byla s FRZ agency s.r.o, jež sídlí na ulici 
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Špitálka 33. Milým překvapením bylo uvedení několikanásobně nižší ceny za osvitové služby 
ve srovnání s osvitem u PointCZ z dob bakalářské práce. Nebyl to však konec, neboť jsem 
film s motivy dostal zdarma. 

S hotovými filmy jsem se obratem vypravil do Servis centra, kde na síta nanesli emulzi a 
vytvořili tak masky. Síta (Obr 9.4 a 9.5) byla hotová během 10 dní. 

 

 
Obr. 9.4 – Síto pro sítotiskový poloautomat 

 

 
Obr. 9.5 – Síto pro manuální tisk dvou nejmenších substrátů 

 

Následoval tisk. Nejprve jsem se pustil do výroby největších základních substrátů. 
K tisku byla použita vodivá stříbro-palladiová vypalovací pasta Československé výroby. Po 
seřízení automatu jsem natiskl sadu substrátů. 
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Obr. 9.6 – Sítotiskový poloautomat Tesla UL 1505 připravený k tisku 

 

Tisk dopadl vcelku uspokojivě a po zasušení putovaly substráty do pece BTU 
International TFF51 k výpalu. 

 

 
Obr. 9.7 – Zasušené substráty připravené k výpalu 

 

S menšími destičkami 1x1 palce bylo práce poněkud více, neboť závěrový přípravek pro 
manuální tisk vyžaduje nejen vystředění a seřízení odtrhu, ale také ruční obsluhu těrky. 
Natištěné substráty jsem opět zasušil a vypálil. 
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Obr. 9.8 – Přípravek se závěrem pro ruční sítotisk při práci 

 

Jako poslední přišly na řadu dvě nejmenší destičky. Původní úsporný předpoklad se zde 
však zvrtnul, neboť jsem při osazení síta na závěrový přípravek zjistil, že není v možnostech 
přípravku tisknout jinak než na střed síta. S vedoucím práce jsme po rozvaze prohledali 
laboratoř a objevili další, velice jednoduše zkonstruovaný, přípravek pro tisk pasty. (Obr. 9.9) 

 

  
Obr. 9.9 a 9.10 – Přípravek pro ruční sítotisk otevřený a při tisku 

Po úpravě lože pro substráty, bylo možné připojit vývěvu. Pomocí izolepy jsem doladil 
hloubku úchytu a pomocí tří šroubů nastavil výšku odtrhu síta. Tisk na tomto přípravku 
vyžaduje jisté zacvičení a výsledek tisku nedosáhl přes značnou snahu přílišné kvality. Vrstva 
pasty natištěná na destičce nebyla úplně rovnoměrná. Způsobeno to bylo nedostatečnou 
seřiditelností síta na přípravku. Plyne odtud poučení příště raději použít velký substrát 2 x 2 
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palce, tisk provést na poloautomatu a teprve po vypálení substrát rozřezat na malé dílky, 
nejlépe laserem. 

Nejmenší čtvercové destičky s rozměrem 0,5 x 0,5 palce bylo také nutné nejdříve vyrobit 
půlením dostupných větších destiček o velikosti 1 x 0,5 palce. Použil jsem k tomu manuální 
řezačku s diamantovým hrotem (Obr. 9.11) 

 

 
Obr. 9.11 – Detail řezačky – hrot ryjící do substrátu 

 

9.6 Zhotovení šablon pro tisk pájecí pasty 
Výroba šablony pro tisk pájecí pasty vypadala zprvu jako jednoduchý úkol. První úvaha 

byla použít nerezový plech s tloušťkou 0,7mm a opatřit jej aperturami s průměrem 1,2mm 
abychom dosáhli co možná největších bumpů s velkou mezerou mezi substráty a zároveň se 
drželi pravidla pro velikost apertury vzhledem k tloušťce plechu. Skutečnost však nebyla tak 
růžová. Samotné sehnání plechu pro šablonu není snadné, neboť prodejci jako Ferona 
prodávají takový materiál (0,8 mm nerez) minimálně v rozměru 1 x 1 metr s patřičně vysokou 
cenou. Získat někde menší odřezky je také těžké, protože výrobci nerezových bytových 
doplňků se snaží odpad minimalizovat a problém zde byl i s tloušťkou. Později se ale ukázalo, 
že taková šablona by stejně nebyla použitelná. 

Obrátil jsem se s problémem na Ing. Jiřího Starého, Phd. z ústavu Elektrotechnologie, 
který má s leptáním šablon značné zkušenosti. Vzhledem k nemožnosti sehnat zamýšlený 
materiál jsme sáhli k měděnému plechu tloušťky 0,55 mm, jehož měl doktor Starý na U11 
potřebný kus. Probrali jsme možnost výroby děr do šablony a leptání se ukázalo jako 
nevhodné, vzhledem k velké pravděpodobnosti podleptávání. Volba padla na souřadnicovou 
vrtačku, jež se běžně užívá k vrtání montážních děr do desek plošných spojů. S vrtáním 
obeznámený student FEKT Milan Holík mi pomohl sestavit program pro vrtačku (Obr. 9.12) 
a poté jsme začali s vrtáním. Přestože je vrtačka stavěná na mnohem poddajnější materiál, při 
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snížení otáček se navrtání zdařilo. Použili jsme k tomu vrtáky o průměru 0,8 a 1 mm, takže 
vznikla záložní možnost volby, kdyby se s menším průměrem pasta neochotně uvolňovala. 

 

  
Obr. 9.12 a 9.13 – Souřadnicová vrtačka a detail vrtáku při vrtání 

 

Po navrtání bylo nutné brusným kartáčem zbavit povrch otřepů a vyleštit. 

 

 
Obr. 9.14 – Detail navrtané a vyleštěné šablony 

 

Šablonu jsem následně otestoval rovnou na straně navrtané milimetrovým vrtákem, ale 
ukázalo se, že díky značné tloušťce a nedokonalému povrchu uvnitř vývrtů se pasta odmítala 
ze šablony uvolňovat (Obr. 9.15 a 9.16) 
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Obr. 9.15 a 9.16 – Detail špatně natištěné pasty a ucpávající-se šablony 

 

Proto bylo nutné přistoupit ještě k přeleptání šablony, s čímž mi opět pomohl doktor 
Starý. Po prvním mikroleptu jsem šablonu opět vyleštil kartáčem a zkusil znovu tisknout 
pastu. Výsledek byl znatelně lepší, než poprvé, ale v šabloně stále zůstávala pasta, takže 
nebyla použitelná pro projekt. Vrátil jsem se tedy do U11 a zopakovali jsme leptání. 
Tentokrát byla šablona podrobena delšímu působení kyselin a podařilo se nám značně 
vyhladit vnitřní povrch vývrtů.  

Následný pokusný tisk již proběhl vcelku uspokojivě. S důkladně vyčištěnou šablonou je 
nyní možné provést 2-4 tisky po sobě. Poté je obvykle třeba šablonu důkladně zbavit veškeré 
přilepené pasty. Osvědčil se k tomu tvrdý zubní kartáček, neboť samotné vytření lihem 
nemělo díky tloušťce šablony naprosto žádný účinek na pastu pevně přisátou v otvorech. 

 

  
Obr. 9.17 a 9.18 – Detaily pokusného tisku po finálním leptání a při přetavení v IR peci 

Objem jednoho otvoru v šabloně je při poloměru 0,5 mm a tloušťce 0,55 mm dle 
jednoduchého vzorečku pro objem válce cca 0,43 mm3. U pasty se obvykle uvažuje, že 90% 
hmotnostních procent tvoří pájecí slitina. Dá se tedy předpokládat, že touto šablonou je možné 
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vyrobit spoje obsahující cca 0,35-0,4 mm3 pájecí slitiny, přičemž záleží na množství pasty, 
které ulpí na šabloně. 

V závěru testování jsme s panem Holíkem zhotovili ještě malou pomocnou šablonku na 
plechu 0,2 mm silném. Obsahuje motiv pro destičky 1 x 1 a 1 x 0,5 palce. 

 

 
Obr. 9.19 – Detail navrtané a vyleštěné šablony 

 

Objem otvoru v této šablonce je při poloměru 0,5 mm a tloušťce přibližně 0,16 mm3. 
Objem pájecí slitiny v pastě je tedy cca 1,4 mm3. 

9.7 Pájecí kuličky 
Kromě spojů zhotovených pastou používám také spoje zhotovené s pomocí předem 

připravených pájecích kuliček.  

9.7.1 SnPb kuličky 

V laboratoři U15 jsou k dispozici SnPb kuličky s průměrem 0,76 mm. Nejprve jsem 
uvažoval, že je využiji ke srovnání s ostatními způsoby tvorby propojů, ale po několika 
pokusech se ukázalo, že teplota dosahovaná v zařízení pro pájení v parách je pro tyto kuličky 
nevhodná. Při vysoké teplotě se ochotně slévají a cestují ze stříbrných plošek substrátu, které 
jsou jen slabě pájitelné ve srovnání s DPS a ploškami BGA pouzder. Další používání tedy 
nemělo smysl. 

9.7.2 SAC kuličky 

V práci jsem využil také bezolovnaté kuličky firmy Senju, které mi ze zásob ochotně 
poskytl doktor Starý. Jedná se o typ #7097 o průměru 0,76 mm ze slitiny Sn 4,0 Ag 0,5 Cu. 

9.7.3 Sekisui SOL – kuličky s plastovým jádrem 
Již během sestavování teoretické části projektu mi jako velmi zajímavé přišly kuličky 

s pevným jádrem z plastu, které jim dává několik výhod. Pevná část kuličky zaručuje udržení 
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konstantní mezery mezi spojovanými plochami a podle výrobce tyto kuličky také dobře snáší 
mechanické namáhání, což je zajímavé pro spojení organických a anorganických substrátů. 
Podrobnější rozbor konstrukce těchto kuliček včetně obrázků je uveden v bodě 7.3.3. Pro 
úplnost ještě doporučený způsob depozice kuliček: (Obr 9.20) 

 
Obr. 9.20 – Postup hromadné průmyslové depozice kuliček přímo do tavidla 
[zdroj: http://www.sekisui.co.jp/itmg/eng/type/sol/doc/1192147_7840.html] 

Nejprve je na plošky naneseno tavidlo, kuličky jsou uchopeny hlavou s vakuovým 
odsáváním ze zásobníku s dusíkovou clonou. Hlava s kuličkami se poté přesune nad cílové 
plošky a vakuum je nahrazeno opačným chodem – tlak plynu přitlačí kuličky na místo do 
tavidla. Následuje přetavení obdobné jako u klasického postupu montáže BGA s pájkovými 
kuličkami. 

 

Tyto kuličky ale také mají jednu značnou nevýhodu - je obtížné vůbec nějaké získat. 
Nejprve jsem se pokoušel kontaktovat tuzemské prodejce a dovozce pájecího materiálu, ale 
bezúspěšně, neboť firemní zástupci neměli ani tušení, že takový produkt vůbec existuje. 
Vyplnil jsem také kontaktní formulář na stránce samotného výrobce s žádostí o poskytnutí 
vzorku, nebo alespoň kontakt na dovozce ve střední Evropě, ale odezva se nekonala. Uběhlo 
mnoho týdnů, kdy se postupně vracely záporné odpovědi, několik týdnů, kdy jsem se snažil 
získat materiál z několika firem v okolních státech, ale nikdo nebyl schopný kuličky sehnat. 

Postupně jsem se však dostal ke struktuře vnitřních e-mailových adres v Sekisui 
Chemicals a několik osob jsem kontaktoval. Nejrychleji reagovali zástupci z Mexika, bohužel 
s tím, že jejich divize nic takového neposkytuje, ale že přejí mnoho štěstí. Následovaly e-
maily směrem k většímu evropskému zastoupení ve Velké Británii, ale neobtěžovali se 
odpovědět. Úspěšněji dopadla až domluva s německým obchodním zástupcem Sekisui 
Chemicals GmbH Thomasem Ristowem z Duesseldorfu (ristow@sekisui.de), který se po 
vícenásobném dotazování na typ kuliček, zamýšlený projekt a možnosti prezentace výsledků 
obrátil na japonskou výrobní centrálu. V Japonsku zřejmě dohledali moji několik měsíců 
starou žádost, kontaktovali rovnou doc. Szendiucha (neboť jsem ho jako vedoucího práce 
uváděl) a pan Ristow mne poté mohl potěšit zprávou, že mi poskytnou vzorek kuliček 
k výzkumu. Po třech týdnech opravdu dorazil balíček z Japonska obsahující 2000 kuliček 
v dusíkovém boxu. Jedná se o typ SOL-800, tedy o divinylbenzenové jádro s průměrem 
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0,75 mm pokryté 5 um vrstvou mědi a do průměru 0,8 mm doplněné slitinou Sn 3,5 Ag. Sada 
kuliček měla hmotnost 1,895 g. 

 

  
Obr. 9.21 a 9.22 – Dusíkové balení a vložená obálečka s 2000 kuličkami 

 

9.8 Pájecí pasty 
Pro tisk byly použity pájecí pasty dostupné na Ústavu Mikroelektroniky a SAC-Ni-Ge 

pasta získaná z VÚK Panenské Břežany, s.r.o. pro moji předchozí bakalářskou práci. Jde o 
následující pasty: 

 

Cobar S6M-XM3S   Sn62,5 Pb36,5 Ag1 s exspirací 03/2005 
IPC-ANCI-J-STD-004 - REL1 - tavidlo na bázi syntetické pryskyřice (no-clean) 
Bod tání Solidus Liquidus: 179 - 183°C  
Zrnitost: 25 - 45 µm  
 

ESL EnviroFlo K545-39  Sn95,5 Ag3,8 Cu0,7 s exspirací 08/2007 
no-clean tavidlo 
Bod tání Liquidus: 217 + 15-35°C  
Zrnitost: 25 - 45 µm 
 

Cobar S9M-XM3S   Sn96 Ag3,75 Cu0,25 s exspirací 05/2005 
IPC-ANCI-J-STD-004 - REL1 - tavidlo na bázi syntetické pryskyřice (no-clean) 
Bod tání Solidus Liquidus: 217 - 221°C  
Zrnitost: 25 - 45 µm  
 

SHENMAO PF610   Sn Ag3,0 Cu0,5 Ni0,06 Ge0,01 (dodáno z VÚK) 
Bod tání Liquidus: 217-219°C  
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9.9 Použitá tavidla 
Pro osazení kuliček jsem se pokusil použít několik pastovitých tavidel: 

 

Qualitek PF601    

bezoplachové tavidlo se specifikací RELO. Exspirace 11/2009 

Avantec R41 Ecofrec TF40  

lepivá bezoplachová tavidlová pasta pro opravy SMD 

Kester 910  

bezoplachové tavidlo 

Kester TSF 6592  

bezoplachové tavidlo pro BGA / „FlipChip“ se specifikací ROLO.  

 

9.10 Zařízení pro pájení v parách 
K zapájení pokusných vzorků jsme se rozhodli používat v laboratoři U15 dostupné 

zařízení Asscon Quicky 300 pro pájení v parách. Zařízení bylo použito pro pájení všech 
vzorků s výjimkou několika testů 550 um šablony. Zvoleno bylo pro nesporné výhody 
jednotné tepelné přetavovací zóny i reprodukovatelnost procesu. Jedná se o nejmenší výrobek 
z řady vyráběné firmou Asscon. Je vsázkové a chlazené destilovanou vodou. Určeno je pro 
kusovou až malosériovou výrobu, opravy a výzkumné účely.  

9.10.1 Přednosti procesu 

Proces je bezoxidační a probíhá v inertní parní zóně bez použití dusíku. Procesní 
podmínky jsou reprodukovatelné. DPS se při procesu nepřehřívá. Ohřátí desky je 
stejnoměrné, nedochází k teplotním stínům. Ohřátí nezávisí na tvaru nebo barvě pájeného 
předmětu. Pára navzlíná i do jemných mezer díky velkému tlaku – což je vhodné pro pájení 
zakrytých dílů nebo právě BGA systémů. Pájecí profil je reprodukovatelný i u rozdílných 
desek. Odpadá časově náročné nastavování a stabilizování pájecích profilů. Proces je 
ekologicky nezávadný. Zařízení se vyznačují krátkou zahřívací dobou, není prostorově 
náročné a nevyzařuje do okolí teplo. 
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Obr. 9.23 – Zařízení pro pájení v parách Asscon Quicky 300 

 

9.10.2 Princip procesu 

Pájený předmět se po umístění do par ohřeje na přetavovací teplotu díky homogenní a 
stejnoměrné kondenzaci par. Díky ohřívání pájeného předmětu parou již od počátku je 
dosaženo tavícího procesu bez oxidací. Teplota pájení je určena pevně danou teplotou 
odpařování procesní kapaliny.  

Pára se v zařízení vytváří tak, že procesní kapalina je ohřívána elektrickým topením 
dokud se neohřeje na bod odpařování. Po dosažení této teploty se již kapalina dále nezahřívá a 
další přísun tepla je využit na tvorbu páry. Vytvoří se nasycená a chemicky inertní parní zóna, 
jejíž teplota je ve všech místech stejná a závisí na teplotě odpařování procesní kapaliny. 

Takto vzniklá pára při procesu kondenzuje na povrchu vložených pájených předmětů, 
neboť jejich teplota je nižší, než teplota odpařování. Kondenzační proces se přeruší, jakmile 
pájený předmět dosáhne stejné teploty, jako je teplota odpařování. V tuto chvíli jsou pájecí 
slitiny s odpovídající teplotou tavení již tekuté. 

Po ukončení pájení je řídícím panelem automaticky vypnuto topení a zařízení je 
ochlazeno s využitím zásobníku destilované chladící vody. Vrstva páry po ochlazení opadne a 
kondenzát, který zůstal na pájeném předmětu se odpaří vlivem vlastního tepla pájeného 
předmětu, jemuž zůstala teplota odpařování.  

V praxi se ukázalo, že kapalina má po několika letech používání tendenci se udržovat na 
povrchu pájených předmětů i po ochlazení, je to zřejmě způsobeno absorpcí vlhkosti a 
nečistot. Pro výzkumné účely na vyšší úrovni je tedy vhodné kapalinu dostatečně často měnit, 
což je ale nákladná záležitost. Vzhledem k ceně kapaliny byly vzorky ponechány v zařízení 
vždy až do celkového ochlazení a opadnutí páry. 
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9.10.3 Procesní teplosměnné medium 
V dostupném přetavovacím zařízení používáme kapalinu firmy AUSIMONT s názvem 

GALDEN 230. Jde o perfluorované polyetery, což jsou kapalné polymery složené z atomů 
uhlíku, fluoru a kyslíku. Vazby C-=- a C-F, které jsou v molekule obsaženy, jsou velmi 
stabilní. Atomy fluoru vázané na centrální polymerový řetězec stíní uhlíkový základ a tím 
chrání citlivé C-C vazby proti chemickým a termickým útokům. 

Kapalina se vyznačuje vysokou tepelnou odolností, vysokou materiálovou odolností. Má 
dobré dielektrické vlastnosti. Vzniklá pára má nízký tlak ale vysokou hustotu. Kyslík 
v molekule kapaliny je pevně vázán - pára tedy chrání pájený předmět před oxidací. 
Výhodami jsou také nehořlavost a výtečný koeficient přenosu tepla 500 až 700 [ W m-2 K-1] 
(pro srovnání: vzduch má koeficient přenosu tepla 40 až 120, dusík 30 až 110, IR proces 50 až 
100). Užitečné je nízké povrchové napětí i dobrá smáčivost. Látka není nebezpečná ani 
chemicky aktivní, neškodí ozónu. 
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Obr. 9.24 – Teplotní profil zařízení pro pájení v parách 

9.11 Laserem vrtané substráty 
Vzhledem k záměru realizovat 3D propojení na korundové keramice s cestou skrz 

substrát vyvstala otázka jak zhotovit otvory pro propojení. Několik substrátů s rozměrem 1 x 
1 palec jsme nechali navrtat laserem v Lanškrouně. Výsledek však určitě nelze označit jako 
uspokojivý. Substráty se vrátily s otvory spíše protavenými a ve třech případech z pěti také 
mimo matrici. S jistou mírou tolerance byly použitelné pro pokusy jen dva.  
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Obr. 9.25 – Nekvalitně navrtané destičky 

  
 Obr. 9.26 – Detail jedné z navrtaných destiček   Obr. 9.27 – Detail protavených otvorů 

 

Otvory v dvojici použitelných destiček jsem se pokusil prokovit stříbro-palladiovou 
vodivou tlustovrstvou vypalovací pastou. Na první destičku jsem se pokusil pastu nanést 
sítotiskem, ale to, co teoreticky vypadá jako snadná práce, se ukázalo být značným 
problémem. Pasta do otvorů vstupovala neochotně, a co je horší, na mnoha místech protekla 
otvory na spodní stranu a rozmazala se po spodní ploše.  
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Obr. 9.28 – Vrtaná destička s otvory naplněnými vypalovací AgPd pastou 

 

 Po několika otřeních a korekcích putovala destička k zasušení a následnému výpalu 
v peci. Zatímco před výpalem pasta vyplňovala vrchovatě otvory, během výpalu se odpařily 
pomocné složky v pastě a bylo možné pozorovat zajímavý výsledek. Vodivá pasta v otvorech 
utvořila širokou škálu různých patvarů a ani jeden z otvorů nebyl spolehlivě prokoven. 

Druhou destičku jsem se pokusil naplnit pastou pomocí injekce s kanylou, ale výsledek 
po výpalu byl stejný, jako v předešlém případě. 

 

  
Obr. 9.29 – Destička po výpalu   Obr. 9.30 – Detail struktur v otvorech 

 

Hlavní příčinou obtíží s prokovením je stav otvorů navrtaných laserem do keramiky. 
Protavené otvory s rozteklými zbytky materiálu kolem hrany evidentně nesplňují stejná 
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kritéria přilnavosti jako hladká hlavní plocha čistých substrátů. Další fotografie je možné 
nalézt v elektronické příloze práce. Vrtání materiálu jsem dále konzultoval s Ing. Miroslavem 
Píškou, CSc. z Ústavu strojírenské technologie Fakulty strojního inženýrství VUT a 
doporučení znělo použít laser s CNC řízením, kde bude možné po vyvrtání ještě otvor objet 
s kruhovou interpolací pro lepší kvalitu vrtu. Obrátil jsem se také na několik firem 
(např. Kovo-Plasma s.r.o., Medicom a.s. a další), které disponují podobnou technikou, ale 
obvyklá odpověď obsahovala buď zmínku o nemožnosti zpracovat tak malé vzorky, nebo 
neproveditelnost řezu do tohoto materiálu zařízením, kterým jinak řežou 60 mm silnou 
nerezovou ocel, momentální nedostupnost pulsního laseru a podobně. Příliš práce s 
nastavením, nejasný výsledek a vidina nulového zisku. Bystronic-CZ neodmítli, nabídli 
použití vodního paprsku („waterjet“ systém vody s abrasivem) ale zároveň naznačili nemalou 
cenu za takovou zakázku. Několik dalších firem nereagovalo dodnes. 

9.12 Osazování substrátů destičkami 
K sesouhlasení a osazování substrátů jsem během testů používal zařízení MikroPlacer 

firmy FRITSCH. Umožňuje zobrazit překrývající-se obrazce obou spojovaných povrchů a 
následně přesné osazení horní destičky vakuovou hlavou. 

 

 
Obr. 9.31 – Stanice FRITSCH MikroPlacer 
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10  Praktické testy 
Nyní si přiblížíme několik testů, které jsem s připraveným materiálem provedl. 

10.1 Test jednotlivých pájecích past pro zjištění jejich použitelnosti 
K tomuto testu jsem použil postupně pájecí pasty dostupné v laboratoři. Důležité bylo  

zjistit, kterou pastou se nejlépe tiskne přes neobvykle tlustou 0,55 mm šablonu a zároveň po 
zapájení vzorků zjistit, která pasta si dobře vede i při přetavení. Tiskl jsem vždy na velký 
základní substrát a na natištěnou vrstvu jsem osazoval menší keramické destičky. Pro test 
jsem použil vždy dva FR4 a dva keramické substráty. Výsledky jsem prozkoumal zařízením 
Ersascope, nafotil prosvícené substráty a zhotovil výbrusy vzorků zalitých v Dentacrylu. 

 

Cobar S6M-XM3S, SnPbAg 

Zástupce olovnaté slitiny. tisk přes šablonu nedopadl příliš dobře, neboť pasta měla 
tendencí roztékat se zejména u menší rozteče apertur do mezery, lepila se na šablonu a 
neochotně se z ní oddělovala, což mělo za následek nerovnoměrnou vrstvu tisku. Na několik 
pokusů se ale podařilo natisknout pastu dostatečně alespoň pro účely tohoto testu. 

Po zapájení pasta vytvořila mnoho zkratových můstků u plošek s menší roztečí, jedna 
z destiček dokonce po roztavené pájce uplavala mimo plošky. 

 

 
Obr. 10.1 – Fotografie prosvícených substrátů po zapájení. Vlevo Al2O3, vpravo FR4 
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U dvou větších destiček se toto problematické chování neprojevilo v takové míře. 
V případě jiného přesnějšího způsobu nanášení, například dávkovačem je šance na poměrně 
rovnoměrné spoje s ploškami o větší rozteči. Od dalšího používání této pasty jsem ale upustil. 

 

 
Obr. 10.2 – Příklady spojů - Ersascope. Vlevo Al2O3, vpravo FR4 

 

SHENMAO PF610, SnAgCuNiGe 

Jako jednu z bezolovnatých variant jsem do testu zahrnul také pastu dodanou z VÚK 
Panenské Břežany s.r.o. Pastu bylo možné tisknout, ale po každém tisku bylo nutné očistit 
šablonu, jinak se s druhým tiskem ucpala. To samotné pastu odsunulo do pozadí, ale přesto 
jsem s pastou sadu vzorků natiskl a nechal přetavit.  

 

 
Obr. 10.3 – Fotografie prosvícených substrátů po zapájení. Vlevo Al2O3, vpravo FR4 
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Výsledkem je opět množství zkratových můstků u destiček s menší roztečí plošek. 
Uspokojivý je jen výsledek u plošek s větší roztečí, ale pastu jsem dále nepoužíval kvůli 
problematickému tisku. Hodí spíše pro šablony s maximálně poloviční tloušťkou.  

 

 
Obr. 10.5 – Příklady spojů - Ersascope. Vlevo Al2O3, vpravo FR4 

 
Obr. 10.6 – Příklady spojů - vnitřní bumpy mezi keramikou - Ersascope. 

 

Cobar S9M-XM3S 

Druhá pasta od firmy Cobar, tentokrát bezolovnatá. Při tisku bohužel předvedla podobné 
chování jako její olovnatý sourozenec a tím si zhoršila svoji pozici. Teprve v pozdější fázi 
dalších testů jsem zjistil, že tato pasta, je-li tištěna s pomocí plastové měkčí těrky místo 
kovové, umožňuje vcelku dobrý tisk.  

Po zapájení bylo možné vidět minimum chyb u plošek s větší roztečí a pouze u 
nedokonale natištěné vrstvy u nejmenších destiček vznikly zkraty. 
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Obr. 10.7 – Fotografie prosvícených substrátů po zapájení. Vlevo Al2O3, vpravo FR4 

 

 
Obr. 10.8 – Příklady spojů - Ersascope. Vlevo Al2O3, vpravo FR4 

 
Obr. 10.9 – Příklady spojů - vnitřní bumpy - Ersascope. 

 

Při prohlížení vzorků Ersascopem je možné dobře vidět drobné kuličky pájky rozstříknuté 
po substrátu kolem spoje, což není vhodné chování u BGA propojů, protože později uvolněný 
materiál by mohl způsobit zkraty v zařízení.  
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Vzhledem k problematickému tisku, době exspirace i tvorbě kuliček jsem dal přednost až 
následující pastě. 

 

ESL EnviroFlo K545-39, SnAgCu 

Poslední z testovaných past je bezolovnatá ESL EnviroFlo. Pasta se nejlépe z celé 
skupiny předvedla při tisku jak s kovovou tak později s plastovou těrkou. Tisk bylo možné 
opakovat až čtyřikrát po sobě, než bylo nutné šablonu důkladně vykartáčovat.  

Po přetavení se pasta také pěkně předvedla a spoje jsou i na malých destičkách zapájené 
uspokojivě, k můstkům nedošlo. 

 

 
Obr. 10.10 – Fotografie prosvícených substrátů po zapájení. Vlevo Al2O3, vpravo FR4 

 

Zajímavé ale byly FR4 vzorky, kde po menším pádu na stole odpadly dvě z destiček, 
přičemž masa pájky zůstala na substrátu. Později se ale podobné chování neopakovalo, takže 
jsem se rozhodl v testování pokračovat s touto pastou. 
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Obr. 10.11 – Příklady spojů - Ersascope. Vlevo Al2O3, vpravo FR4 

 
Obr. 10.12 – Příklady spojů - vnitřní bumpy - Ersascope. 

 
Obr. 10.13 – Příklad spoje v řezu – výbrus vzorku na FR4 

 

Jak je patrné z Obr. 10.13, přetavená pájecí pasta utvořila plný kulový spoj, na němž 
nejsou patrné defekty struktury. 
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10.2 Test vlivu hmotnosti horní destičky na výsledný spoj 
Další test provedený na substrátech měl za cíl zjistit jaký vliv má na spoje hmotnost 

horního dílu. K testu jsem použil pastu ESL EnviroFlo, tisk probíhal opět na základní substrát 
a na matrici 1 x 1 palec. Jako zátěž jsem použil další 1,5 g destičky o rozměru 1 x 1 palec.  

 

Zátěž  1,5 g 

Zde nenastal žádný problém. V postatě jde o stejnou sestavu jako u předchozího testu. 

  
Obr. 10.14 – Prosvícený substrát a Obr. 10.15 – Detaily spojů z Ersascopu 

Zátěž  3 g 

Ani zdvojnásobení hmotnosti nemělo na pájené spoje velký vliv. Splnil se tím také 
předpoklad pro možnost výroby dvojvrstvých sestav. 

  
Obr. 10.16 – Prosvícený substrát a Obr. 10.17 – Detaily spojů z Ersascopu 
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Zátěž  4,5 g 

Teprve zde, u trojice destiček se objevily defekty mezi spoji. Několik zkratových můstků 
vzniklo u vnitřní řady spojů na jedné čtvrtině plochy spojů. Ostatní spoje však nevykazují 
chyby a defekty má pravděpodobně na svědomí nedokonalý tisk pasty. 

  
Obr. 10.18 – Prosvícený substrát a Obr. 10.19 – Detaily spojů z Ersascopu 

 

10.3 Rozdíl při nanášení pasty na horní díl 
Nanášení pasty šablonou na malé 1 x 1 palcové destičky tvořící vrchní díl spojovaných 

struktur bylo dalším krokem. Zatímco nanášení pasty na základní desku potenciálně umožňuje 
snadné hromadné osazování, u tisku pasty na horní díl byl zase předpoklad lepšího výsledku 
díky pomoci gravitace.  

 

 
Obr. 10.20 – Detail nanesené pasty před přetavením - Ersascope. 
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Zapájel jsem dva vzorky na organickém substrátu a dva na korundové keramice. 
Výsledky byly velmi podobné u všech substrátů. Nevyskytly se ani můstky ani nezapájené 
spoje. Jedinou nevýhodou je poněkud náročnější tisk  

 

  
Obr. 10.21 – Prosvícený Al2O3 substrát a Obr. 10.22 – Detaily spojů z Ersascopu 

 

  
Obr. 10.23 – Prosvícený FR4 substrát a Obr. 10.24 – Detaily spojů z Ersascopu 

 

10.4 Postup s bumpy na horním dílu a následným osazením do pasty 
Jde o postup, který je nejblíže klasickému postupu „reballingu“. Pasta je nejprve přes 

0,55 mm šablonu nanesena na horní díl a přetavena. Destička s vytvořenými bumpy je poté 
osazena do 0,2 mm vrstvy pájecí pasty, kterou jsem natiskl s pomocí druhé šablony a při 
dalším přetavení jsou utvořeny spoje.  
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Obr. 10.25 – Detail bumpů přitisknutých do pasty před přetavením - Ersascope. 

 

Metoda má výhodu ve snadnější manipulaci s destičkami i výhodu při osazování, kdy je 
jednodušší destičku sesouhlasit.  

 

  
Obr. 10.26 – Prosvícený Al2O3 substrát a Obr. 10.27 – Detaily spojů z Ersascopu 

 

Oproti osazování pouze do pasty ale přibyl jeden přetavovací proces, což v praxi 
znamená přidaný teplotní šok pro materiál a vynaloženou energii i čas. 
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Obr. 10.28 – Prosvícený FR4 substrát a Obr. 10.29 – Detaily spojů z Ersascopu 

 

Pokusně jsem destičku se stejnými bumpy osadil i do 0,55 mm vrstvy pájecí pasty. 
Výsledek byl také dobrý. Rozdíl je jen ve výšce spojů díky většímu množství slitiny. 

 
Obr. 10.30 – Detail bumpů přitisknutých do pasty před přetavením - Ersascope. 

  
Obr. 10.31 – Prosvícený Al2O3 substrát a Obr. 10.32 – Detail spoje z Ersascopu 
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10.5 Spojené dvě tištěné vrstvy pasty 
Další z řady pokusů představuje spojení dvou povrchů s natištěnou 0,2 mm vrstvou pasty. 

Výhodou je, že před přetavením je pasta natištěna na oba povrchy a nemusí se tolik spoléhat 
na pájitelnost povrchů, neboť je pasta na oba přitlačena silou. Zapájeno úspěšně. 

 
Obr. 10.33 – Detail spojů z pasty před přetavením - Ersascope. 

  
Obr. 10.34 – Prosvícený Al2O3 substrát a Obr. 10.35 – Detaily spojů z Ersascopu 

 

  
Obr. 10.36 – Prosvícený FR4 substrát a Obr. 10.37 – Detail spoje z Ersascopu 
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10.6 Vícepatrové struktury 
Více propojených pater byl další krok v sestavování substrátů. Jako propojovací střed 

byly použity destičky s oboustranným potiskem. Vzhledem k obtížně dosažitelnému 
přesnému soutisku obou stran střední destičky je struktura spíše testem toho, jak se zachovají 
dvě vrstvy osazené do pasty nad sebou. 

 

 
Obr. 10.38 – Pohled na zapájené dvojpatrové vzorky 

 

 V případě zhotovení hranových propojů (8.2.1) by bylo možné takto realizovat vodivé 
propojení několika vrstev keramiky nad sebou a tím uspořit celkovou plochu zabranou 
realizovanými obvody. 

 

 
Obr. 10.39 – Detail dvou pater propojů nad sebou před zapájením - Ersacope 

 

Zapájel jsem dvojici vzorků na FR4 a dvojici na keramickém substrátu. Tisk byl vždy 
proveden na „horní“ díl, neboť se v předchozích testech tato metoda osvědčila jako 
spolehlivější. 
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Obr. 10.40 – Pohled na dvě patra propojů nad sebou po zapájení - Ersacope 

 

Výsledek se ukázal jako velmi uspokojivý. U kvalitně natištěné pasty se nevyskytnuly 
defekt. Několik můstků se objevilo u jednoho FR4 substrátu, což připisuji spíše 
nedokonalému sesazení destiček. Žlutý FR4 substrát s pastou nepotištěnými ploškami je totiž 
na zařízení Fritsch MikroPlacer daleko obtížněji rozeznatelný. FR4 vzorek je zároveň díky 
výztuži hůř prosvítitelný s více patry keramiky, takže se zaměříme hlavně na keramickou 
variantu struktury, která je na následujícím obrázku zobrazena z horní i spodní strany. 

 

  
Obr. 10.41 – Prosvícený Al2O3 substrát z horní a spodní strany 

  
Obr. 10.42 – Detail zapájených propojů – Ersascope 
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Obr. 10.43 – Detail výbrusu zapájených propojů na FR4 substrátu (posun propojů je způsoben nepřesným 

soutiskem stříbro-palladiových plošek na střední oboustranné destičce) 

 

Na výbrusu vzorku zapájeného na FR4 substrátu je možné pozorovat intermetalické 
slitiny ve spojích, které se váží na měděný motiv organického substrátu.  

 

 

10.7 Testy pájecích kuliček 
Na konci dubna 2009 dorazilo balení kuliček Sekisui SOL s plastovým jádrem a konečně 

jsem mohl začít experimentovat také s nimi. Po prvním pokusu se dvěma skupinkami SOL a 
SAC kuliček posazených do tavidla Qualitek PF601 se ukázalo, že menší pájitelnost plošek na 
keramickém substrátu je značný problém při použití kuliček osazených do tavidla. 

Pokusil jsem se prozkoumat jakým způsobem bude možné s kuličkami dál pracovat, 
neboť by byla škoda obtížně získaný materiál zlikvidovat v nezapájitelných vzorcích. 
Vyzkoušel jsem kuličky osadit do čtyř dostupných tavidel i do pájecí pasty. Následující 
obrázky představují vzorky před a po přetavení. 
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Obr. 10.44 – Vzorky s kuličkami před přetavením 

 

 
Obr. 10.45 – Vzorky s kuličkami po přetavení 
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V levé horní části obrázku vidíme trojici Sekisui SOL osazených do 0,55 mm vrstvy SAC 
pasty ESL EnviroFlo. Výsledné kuličky mají rovnoměrný kulatý tvar.  

V pravé horní části je zobrazena první testovací sada Sekisui SOL osazených v okrajové 
řadě plošek do tavidla Qualitek PF601. Jak je zde vidět, při přetavení se kuličky uvolnily 
z místa a spojovaly se. Jsou zde dobře rozpoznatelná jednotlivá pokovená plastová jádra. 

Nyní si popišme levou spodní část obrázku, jejíž podoba před přetavením je zobrazena na 
Obr. 10.46. Skupina (A) zde představuje přetavenou pájecí pastu bez přidaných kuliček 
tištěnou v 0,55mm vrstvě. Bumpy tvořené touto pastou se neslévají, ale velikostně nejsou 
úplně jednotné díky tloušťce šablony a různému množství pasty, která ulpí při tisku 
v aperturách. 

Následují vzorky v tavidle Kester 910 - část (B) představuje SAC kuličky a část (C) 
ukazuje Sekisui SOL.  

Dalším použitým tavidlem je Avantec R41 Ecofrec TF40 – skupina (D) představuje slité 
kuličky s plastovým jádrem a velký shluk (E) vznikl slitím devíti SAC kuliček do jedné. 

Posledním použitým tavidlem je Kester TSF 6592, které je dle výrobce vhodné právě pro 
použití s kuličkami. Jak vidíme, plastové kuličky ve shluku (F) se slily dohromady a ani SAC 
kuličky ve skupince (G) na tom nejsou o mnoho lépe. Toto tavidlo lze označit za vítěze mezi 
tavidly, ale i tak není možné jej pro keramický substrát použít. 

V pravé spodní části obrázku jsou kuličky osazené do 0,2 mm vrstvy SAC pájky. Zde se 
vzorky přetavily velmi dobře, kuličky mají kulatý tvar, Sekisui SOL také téměř identickou 
velikost. 

Test jasně prokázal, že původní předpoklad osazovat kuličky do tavidla není možné u 
keramických substrátů praktikovat. Stříbro-palladiové plošky nejsou díky slabší pájitelnosti 
schopné udržet kuličky, které se snadno přemísťují po vrstvě tavidla. Pomoci by mohl 
přípravek s nepájivou šablonou, která by při přetavení držela kuličky na místě. Přípravek by 
ale musel být sestaven tak, aby počítal s odchylkami v orientaci natištěného vodivého motivu. 
Takový přípravek by ale nebyl použitelný u hybridního obvodu s SMD součástkami a 
kulovými propojkami jen na okraji.  

Pomoci držet kuličky na místě osazení by také mohla dostatečně silná nepájivá vrstva 
natištěná na nosném substrátu.  

Další variantou je obstarání vhodnějšího a daleko viskóznějšího tavidla, které by snad 
kuličky při přetavení udrželo na místě. Nejlépe typ určený pro pájení keramických BGA 
pouzder. 

Jako snadno proveditelná fixace kuliček naopak posloužila pájecí pasta. Drobné částečky 
mleté pájky v hustém viskózním tavidle snadněji přilnou k plošce a při přetavení se dříve 
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roztaví, takže roztavený materiál povrchovým napětím snadněji přidrží kuličku na místě. Jak 
je vidět, stačí i minimální vrstva pasty. Větší množství pasty naopak umožňuje realizovat 
masivnější propoj. Metoda by zasluhovala další detailnější zkoumání s různým množstvím 
natištěné pasty, které již bohužel nebylo možné z časových důvodů provést. 

 

10.8 Vícepatrové struktury s použitím vrtaných substrátů a SOL kuliček 
Pro poslední experiment jsem se rozhodl využít dvě laserem provrtané destičky z bodu 

9.11. Zároveň jsem u jednoho vzorku použil skupinu kuliček s plastovým jádrem.  

 

První vzorek je sestaven tak, že základ tvoří velký keramický substrát (A) s vrstvou 0,55 
mm SAC pájecí pasty Cobar. Na něj byla pastou dolů osazena oboustranná destička (B) 
potištěná na spodní straně 0,2 mm vrstvou téže pájecí pasty, takže u spodní vrstvy vznikla 
0,75 mm vrstva pasty. Na první oboustrannou destičku byla pastou dolů osazena vrtaná 
oboustranná destička (C) s 0,55 mm vrstvou pasty. A konečně na děrovanou destičku byla 
osazena poslední (D), opět s 0,55 mm vrstvou pasty otočenou dolů na plošky děrované 
destičky. Následující obrázek zachycuje sestavu po kompletaci před přetavením. 
 

   
Obr. 10.46 – Detail struktury před zapájením 

 

Po přetavení se vzhled sestavy poněkud změnil, což ukazuje Obr. 10.47. 
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Obr. 10.47 – Detail struktury po zapájení 

 Změna má jednoduché vysvětlení – pasta z druhé destičky se ochotně přemístila do 
otvorů vrtané destičky a vytvořila zde vodivé propojení. To, co se nedařilo dosáhnout 
s vypalovací pastou, nakonec vcelku kvalitně dokázala natištěná pájecí pasta.  

 

  
Obr. 10.48 – Detail výbrusu struktury po zapájení 

 

Pokus tedy mimo předvedení vícevrstvé struktury demonstruje možnost jednoduchého 
prokovení a využití otvorů k výrobě propojů. Nevýhodou je, že v tomto případě se pájka 
přemístila z mezery, kde měla utvořit kulové spoje. Plyne z toho, že v praktické aplikaci by 
bylo třeba aplikovat dostatečně zvětšené množství pasty pro pokrytí otvoru. 
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Druhý vzorek je sestaven tak, že základem je opět velký keramický substrát, na nějž 
byla natištěna SAC pájecí pasta ESL EnviroFlo v 0,2 mm vrstvě. Do pasty byla z jedné strany 
osazena skupina Sekisui SOL kuliček. Na zbývajících třech stranách byla doplněna 
klasickými SAC kuličkami. Čtveřice SOL kuliček v rozích pak měla za úkol udržet 
rovnoměrnou mezeru celé vrstvy. Rozestavení kuliček ukazuje Obr. 10.49. 

  
Obr. 10.49 – Rozmístění kuliček osazených do pájecí pasty 

 

Následovalo osazení oboustranné děrované destičky stylem pasta směřuje dolů. Destička 
byla také potištěna 0,2 mm vrstvou, aby kuličky seděly v pastě z obou stran rovnoměrně. 

Na děrovanou destičku byla nakonec osazena poslední destička opatřená na spodní straně 
0,2 mm vrstvou. Celá struktura před přetavením je zobrazena na Obr 10.50. 

 

  
Obr. 10.50 – Detail struktury před zapájením (střední destička je vrtaná) a Obr. 10.51 - Po přetavení 

 

I zde došlo během pájení k přemístění části pájky do otvorů střední destičky. Kuličky 
s pevným jádrem se však osvědčily a podržely rovnoměrnou mezeru mezi spodními substráty.  
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Na následujících obrázcích je zobrazena celá strana struktury. Zde je velmi dobře vidět, 
že spoje obsahující Sekisui SOL kuličku s pevným jádrem jsou téměř identické a zároveň 
povrchy obou spojených destiček jsou rovnoběžné. 

 
Obr. 10.52 – Řada kuliček s plastovým jádrem po přetavení a Obr. 10.53 – Vnitřní kuličky 

 

I u této struktury jsem zhotovil výbrus. Na fotografiích výbrusu z mikroskopu je patrné 
prokovení otvorů ve střední destičce podobně jako u předchozího vzorku a jednotlivé kuličky. 

 
Obr. 10.53 – Řada kuliček s plastovým jádrem po přetavení 

 
Obr. 10.54 – Detail kuliček s plastovým jádrem po přetavení 
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11  Závěr 
Projekt o moderním pouzdření a 3D strukturách začal jako teoretická rešerše, jejímž 

výsledkem je souhrn v současnosti standardně používaných i moderních pouzder a konstrukcí, 
které lze do pouzdření zahrnout. Doplňkem k přehledu pouzder je přehled propojovacích 
technologií a přehled možností propojování anorganických substrátů. 

Právě poslední zmíněné anorganické substráty a jejich propojování se staly předmětem 
praktické části práce. Během přípravné fáze byly nejprve navrženy a následně vyrobeny 
anorganické i organické testovací substráty. Obstarán byl pájecí materiál včetně hůře 
dostupných kuliček s plastovým jádrem nebo vrtaných destiček. Vyrobeny byly šablony pro 
tisk pájecích past. 

V experimentální části jsem se zabýval nejprve možností prokovení otvorů vyvrtaných 
laserem do keramických substrátů, přičemž jsem zjistil, že použití vodivé vypalovací pasty 
není vhodná metoda.  

Následovaly testy prvních vrstvených sestav s cílem najít pájecí pastu pro další pokusy, 
která bude odpovídat požadavkům na tisk neobvykle tlustou šablonou a zároveň se bude 
dobře chovat při přetavení.  

S vybranou pastou jsem následně zapájel další vrstvené sestavy i o více patrech a zjistil, 
že nejvhodnější je tisk pasty provést na horní ze spojovaných povrchů, případně na oba 
spojované povrchy. Osazení přímo do pasty má několik výhod i nevýhod ve srovnání s 
klasickou metodou „reballingu“. Výhodou je ušetřený přetavovací proces, tedy jeden cyklus 
teplotního namáhání, energie potřebné na přetavení i potřebného času. Nevýhodou potom je 
náročnější manipulace a sesouhlasování substrátů opatřených vrstvou pasty. Vzhledem 
k problematickému tisku většího množství pasty silnou šablonou bych doporučoval použití 
dispenzeru pro nanášení pasty. Zároveň to umožní vytvářet propoje i na substrátech již 
osazených SMD součástkami, kde by byla šablona nepoužitelná.  

Testy pokračovaly zkoumáním možnosti osazování kuliček. Ukázalo se ale, že nemáme 
k dispozici tavidlo schopné kuličky udržet na slabě pájitelných stříbro-palladiových ploškách 
keramických substrátů. Naopak jsem zjistil, že na stejném povrchu dobře funguje metoda 
osazení pájecích kuliček do pájecí pasty, která je schopná kuličky udržet i na slabě pájitelných 
ploškách. Ukázalo se, že k udržení kuličky stačí i minimum pájecí pasty.  

Posledními experimenty pak bylo použití vrtaných destiček i kuliček s plastovým jádrem 
v experimentální sestavě. Zde se podařilo zajistit prokovení otvorů v substrátu, takže je možné 
označit toto za proveditelné. Zároveň se zde ukázalo, že kuličky s pevným jádrem jsou 
opravdu schopné dobře držet mezeru mezi substráty. 

Obsáhlá fotodokumentace celého projektu je připojena na vloženém mediu. 
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Experimenty byly prvními kroky zmíněným směrem a zasluhovaly by rozsáhlejší 
pokračování v rámci doktorského studia, kde by bylo vhodné obstarat více vzorků čerstvých 
pájecích past, tavidel i pájecích kuliček a provést s nimi další série testů. Bylo by také vhodné 
získat zdroj vrtaných substrátů a s kuličkami i pastou sestavit složitější 3D struktury 
obsahující obvody pro elektrické testování. Takové struktury pak bude vhodné podrobit 
dlouhodobému testování v podmínkách tepelného cyklování (umělé stárnutí materiálu), aby se 
otestovala dlouhodobá odolnost i spolehlivost takových spojů pro podmínky použití ve 
funkčních zařízeních. 

Vrstvené keramické substráty, ať už v podobě hybridních integrovaných obvodů na 
Al2O3 keramice nebo na LTCC keramice v sobě totiž spojují výhody tepelné a mechanické 
odolnosti i možnost relativně snadné výroby miniaturizovaných obvodů s přesnými 
tlustovrstvými či tenkovrstvými rezistory bez pájených spojů. Při použití dostatečně velikých 
kuliček s pevným jádrem nebo vložených mezivrstvových rámečků s otvory by bylo možné 
sestavit i struktury obsahující např. sestavu senzorů na povrchu a vyhodnocovací obvody 
včetně křemíkových čipů a SMD součástek uvnitř. Případně množství dalších využití 
s možností úspory zabraného prostoru na základním substrátu. 
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