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Abstract: This paper deals with rework of BGA components. The first part is focused on defects 
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1. ÚVOD 

Dosavadní trend vývoje v mikroelektronice a jejím odvětví zabývajícím se zapouzdřením polovo-

dičových čipů má neustálé zvyšující se nároky dosáhnout co nejmenší zástavbové plochy na DPS 

při stále se zvyšujícím počtu kontaktů s ohledem na dosažení vysoké spolehlivosti se zachováním 

nízké ceny. Používané řešení s vývody po obvodu pouzdra (např. DIL) začalo být pro některé apli-

kace již nevhodné a z tohoto důvodu se začala více prosazovat pouzdra s vývody v maticovém 

uspořádání po celé jeho ploše, např. BGA (Ball Grid Array). Kdy bylo možné dosáhnout vysokého 

počtu připojovacích kontaktů na ploše pouzdra s pájkovými kulovými kontakty. 

Z environmentálního pohledu je pro opravu zařízení v případě jeho poruchy spotřebováno mnohem 

méně surovin, energie a pitné vody než pro výrobu celého nového komponentu. Tímto se zamezí 

produkci toxických odpadů vznikajících při výrobě nového zařízení. Z tohoto důvodu lze efektiv-

něji využívat obnovitelných a neobnovitelných zdrojů se zachováním zásob pro budoucí generace.  

Z těchto mnoha důvodu je velice efektivní neustále vyvíjet, testovat a inovovat známé metody apli-

kace tavidla a pájecí pasty pro výměny BGA pouzder u opravovaných DPS (deskách plošných spo-

jů) s následnou optimalizací procesu pro zvýšení jakosti pájených spojů, která zahrnuje i spolehli-

vost.  

2. PROCES OPRAVY KOMPONENTU BGA 

Problematika zahrnuje komplexní proces, kde jednotlivé operace postupují s návazností zahrnující 

dílčí kroky pro úspěšnou opravu. Operací předcházející aplikaci tavidla nebo pájecí pasty je  ode-

brání vadného BGA pouzdra v opravárenské stanici s následným očištěním DPS od zbytku cínu 

a tavidla vhodným způsobem tak, aby nebyla poškozena pájecí maska nebo kontaktní plošky 

na DPS.  

S přípravou na osazení nového BGA pouzdra je nezbytný výběr vhodné metody nanášení pájecí 

pasty nebo tavidla, aby se předcházelo defektům pájených spojů s následným vytvořením jakostní-

ho spoje. U špatné zvoleného dávkování může docházet tzv. „studeným spojům“ jde o špatné či 

vůbec elektricky nepropojené kontakty. Pouzdro může také tzv. „uplavat“ čímž je myšleno, 

že po sesouhlasení v opravárenské stanici BGA pouzdro s pájecími kontakty je následně usazeno 

na definovanou pozici u DPS. Avšak při procesu pájení přetavením se pouzdro následně posune 

s pájecími kontakty na vedlejší pozici pájecích plošek u DPS, než bylo původně usazeno. Lze zahr-

nout také důležité parametry, mezi které se řadí vhodně nastavený pájecí profil v opravárenské sta-

203



nici, ovlivnění procesu pájení přetavením s rychlou změnou okolního klimatického vlivu, způso-

bem odsávání vytvořených zplodin z naneseného tavidla a neposlední řadě také rychlost chlazení. 

Poté mohou nastat různé vady u pájených spojů nejčastěji vyskytující se v procesu oprav, které jsou 

popsány níže. 

2.1. VOIDY 

Jedná se o otvory nebo nekovové části v pájeném spoji. Obecně obsahují plyny a další látky 

z uvolněných tavidel, které se během pájení odpařují a nejsou schopny uniknout z roztaveného ko-

vu před jeho zatuhnutím. Analýzu výskytu defektu lze vyhodnocovat rentgenovými snímky s ná-

sledným zhodnocením dle normy IPC 610, zda se jedná o akceptovatelný nebo neakceptovatelný 

defekt. Snižujícím se průměrem pájecího kontaktu u aplikaci vystavující se cyklickému teplotnímu 

namáhání a vibracím je nutno tento defekt minimalizovat neboť tyto spoje jsou méně mechanicky 

odolné a jsou tedy náchylnější na prasknutí. Tento jev lze minimalizovat změnou množství a typem 

naneseného tavidla. V neposlední řadě je nutné také zařadit optimalizaci pájecího profilu. 

2.2. ZKRATY 

Mezi kořenové příčiny mohou být posunutá nepájivá maska již z výroby nebo při procesu čištění 

DPS vznikne defekt odloupnutím nepájivé masky s následným odhalením vodivé cesty. Následkem 

je snížení izolační mezery mezi pájenými ploškami. Kulové kontakty se následně roztékají po od-

halené mědí, čímž vznikne elektrické spojení mezi sousedními pozicemi a deformace kulových 

kontaktů do atypických tvarů, které lze vyhodnotit optickou inspekcí nebo na rentgenových sním-

cích. Další příčinou vzniku zkratů může být nanesení nadměrného množství pájecí pasty na kontak-

ty. 

3. ZVOLENÉ METODY APLIKACE PRO PÁJECÍ PASTY A TAVIDLA 

Byl proveden předvýběr vhodných metod dle zvolených kritérii pro danou problematiku. Z tohoto 

byly zvoleny dvě odlišné metody, u kterých probíhají testy a  následně budou posouzeny na výskyt 

defektů a zhodnocení jakosti vytvořených pájených spojů.  Dle předchozího testování na které je 

navázáno, byla vyhodnocena vhodná tavidla a aplikace je prováděna na pájecí kontakty pouzdra 

BGA. Testované metody se nazývají Dipping a Dispenzování.  

3.1. DIPPING 

Dipping je metoda namáčení nebo ponořování pájecího kontaktu. Vhodná je především pro pouz-

dra, která mají již předem osazené kulové kontakty. Pro metodu dipping jsou používány kovové 

přípravky s přesně vybroušenou rovinnou plochou pro aplikaci tavidla nebo pájecí pasty. Přípravek 

je vybaven drážkou pro aplikaci výšky naneseného media. Pro vytváření přesné výšky je používána 

aplikační stěrka. 

Nejprve se nanese na okraj přípravku tavidlo nebo pájecí pasta a poté se aplikační stěrkou vytvoří 

rovinná vrstva. Následující operací je definované ponoření pájecích kontaktů BGA pouzdra dle na-

nesené výšky a po navrácení do výchozí polohy jsou viditelné otisky ve vytvořeném filmu a je na-

neseno medium na pájecích kontaktech. Tato metoda je vhodná pro vybrané typy pájecí pasty 

a tavidla. 

3.2. DISPENZOVÁNÍ 

Dispenzer je zařízení ovládající přesné dávkování množství neboli dispenzování. Dle typu řízení 

lze rozdělit na dvě základní skupiny pístové a šroubové. U zařízení, které je řízené působícím tla-

kem po daný čas není dosahováno natolik přesného reprodukovatelného dávkování jak u typu říze-

ného Archimedovým šroubem. U zařízení dávkujícího přes přesnou šroubovici se nanesené množ-

ství definuje otočením šroubovice o daný úhel. Mezi hlavní výhody této metody lze zařadit snadné 
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řízení dávkovaného množství volbou vhodného průměru kapiláry. Jedná se o proces přesného re-

produkovatelného dávkování pájecí pasty a tavidla na definovaná místa pouzdra BGA.  

Dávkování je řízeno zařízením zvaným dispenzer a řízení pozice probíhá s automatickým strojo-

vým naváděním s uloženým programem popisujícím trajektorii a dávkování. Tímto je metoda au-

tomatizovaná a lze minimalizovat vliv lidského faktoru ovlivňující nanesené množství při zachová-

ní reprodukovatelnosti procesu. 

Ovlivňující faktor je typ použitého tavidla a jeho nanesené množství. Neboť překročení určitého 

množství dávkovaného tavidla může pouzdro při procesu pájení způsobit „zaplavání“ pouzdra ne-

bo „studené spoje“ při nedostatečném naneseném množství.  

Probíhající testy pro aplikaci tavidla na BGA komponenty mají pro tuto metodu pozitivní výsledky 

s minimálním výskytem chybovostí. Na obrázku 1 je patrné pouzdro zapájené v opravárenské sta-

nici po aplikaci tavidla dispenzerem. Tavidlo je nanášeno přes kapiláru na pájecí kontakty BGA 

pouzdra dle nastavené trajektorie dávkování s následným vytvořením obrazce. Pájecí pasta je naná-

šena na DPS dle přednastavených souřadnic bodově na kontaktní plošky. 

 

Obrázek 1: Zapájené pouzdro BGA po aplikaci tavidla metodou dispenzování (vpravo přiblížený pohled 

na zapájené kulové spoje) 

4. ZÁVĚR 

Jedná se pouze o nastínění problematiky výměny BGA pouzdra v procesu opravárenství se zamě-

řením na aplikaci tavidla a pájecí pasty. Byly zvoleny dvě hlavní metody, které jsou testovány. Me-

toda dispenzování je vhodná pro tisk různých geometrických útvarů nebo bodů i pro Fine Pitch roz-

teč. Metoda dipping je testována při různých nanesených tloušťkách po dobu ponoření a vliv nane-

seného množství pro výslednou jakost pájeného spoje. Obě metody jsou testovány pro různá tavidla 

a pájecí pasty a následným vyhodnocením na jakost pájeného spoje s následujícími optimalizacemi 

stávajících procesů v společnosti Sanmina. 
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