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Szereléstechnológia

http://www.amcham.hu/download/001/670/El_gyartas_20100825.pdf

A felületi szerléstechnológia(SMT):

� Furatszerelési technológia (THT – Through Hole
Technology); az alkatrészek 3 –5 %-a

� Felületszerelési technológia (SMT – Surface
Mount Technology). ) 95 – 98%

• Előny:
– Kisebb méret
– Gazdaságosság
– Nagy teljesítményű, automatizált

SM LED-ek

Nehezítés:
� bonyolultabb tervezést 

igényel a nagy 
alkatrész-szám és a 
méret-csökkenés miatt;

� az alkatrészek 
beültetése rendkívül 
nagy pontosságot 
követel meg;

� az egy hordozón 
előforduló nagyszámú 
alkatrész megnehezíti a 
hibák feltárását, 
keresését.

Nem felület-
szerelhetők:
Tekercs, elektro-
mechanikus 
elemek, nagy 
kondenzátorok, 
stb

• 50-es évek: nyomtatott huzalozás
• 70-es évek vége: hibrid áramkörök
• 80-as évek közepe-vége: felületi 
szerelés

A felületi szereléstechnológia 
kialakulása

MÉRETSZABVÁNY

4-jegyű kód 
Első két szám= hossz
Második két szám= szélesség
Egység: ~ 0,01” = 

= 10 mil =254 µµµµm
Legkisebb „tegnap”: 01005 

= 0,4 mm x 0,2 mm
Kondenzátor, ellenállás: 0,2 x 0,1 mm

A felületi 
szerelés 
típusai

Különböző műveleti  
sorrend
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Forrasztási alapfogalmak

• Két fém összekötése egy harmadik 
alacsonyabb olvadáspontú forraszfém 
segítségével, a megolvadt forraszfém 
oldja az összekötendő fémek felületét, 
megindul egy ötvözési folyamat, melynek 
során kialakul egy vékony fémközi elegy, 
amely jó elektromos és mechanikus 
kötést biztosít.

A fémközi elegy (intermetallikus réteg)
A fémközi elegy kialakulásának menete:

�forraszfém olvadása 
(hőközlés)

�a forrasztandó fémek 
oldódása, atomi kötés 
kialakulása

�fémek megszilárdulása 
(hűtés - hőelvonás)

Az intermetallikus réteg

Tulajdonságai:

– bronzos
– kemény, jó mechanikai 

tűrőképesség
– vékony rétegben rugalmas
– megvastagodva rideg 

törékeny
– jó villamos 

vezetőképesség

A forrasztás minősége a 
fémközi elegy vastagságának 
függvénye.
A vastagság függ:

– az oldódás időtartamától -
a lehető legrövidebb idő 
alatt kell létrehozni

– a forrasztás 
hőmérsékletétől - a lehető 
legalacsonyabb 
hőmérsékleten kell 
létrehozni

A nedvesítés

Csak a kémiailag FÉMTISZTA és FORRASZTHATÓ fém

NEDVESÍTHETŐ és KÖTHETŐ össze forraszanyaggal!

A nedvesítés minősége a nedvesítés szögéből meghatározható.

A nedvesítés minősége
rossz nedvesítés
• a nedvesítési szög nagy

• a felület szennyezett, 
oxidos

• a nagy felületi feszültség 
a folyadékot golyóvá 
formálja

jó nedvesítés
• a nedvesítési szög

kicsi
• a felület tiszta
• a folyadék elterül

A felületi feszültség miatt 
feltöltődik a furat

Folyasztó szerek (fluxok)
– oldja a fémoxidokat
– megakadályozza a fémek újraoxidációját
– teret ad a forraszanyagnak
– elősegíti a nedvesítést
– maradványai vannak
– kémiai közömbösség a forrasztandó fémmel és a 

forraszanyaggal
– jó villamos szigetelő
– egészségre nem ártalmas, nem környezetszennyező
– RMA (Rosin Mildly Activated): Enyhén aktivált, 

általában halogénmentes, nem szükséges a lemosása
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• Folyasztó szerek
összetétele

– gyanta
• fenyőgyanta
(rosin)

• műgyanta (resin)

– oldószer
• alkohol
(isopropanol)

• víz
– aktíválószerek

• Folyasztó szerek 
típusai

– No Clean - tisztítást 
nem igénylő: a 
forrasztási művelet 
után a fluxmaradékot 
nem kell lemosni. A 
visszamaradt flux 
színtelen, villamosan 
nem vezető.

– Clean - tisztítást 
igénylő: a forrasztási 
művelet után a 
fluxmaradékot 
oldószerrel (vízzel) el 
kell távolítani.

Ólommentes 
elektronika

EU direktívák
• WEEE: (HEEB) Waste 

Electrical and 
Electronic Equipment

• Minden elhasznált E 
termék kötelező 
visszavételéről és 
újrahasznosításáról

• 1. Határidő: 
2005. aug 13.

• RoHS: Restriction of 
certain Hazardous 
Substances

• Tilos használni E 
termékekben:
Pb, Hg, Cd, Cr(VI),
brómozott lánggátlók

• Határidő: 2006. juli 1.
• Kivétel….

Forraszanyagok
• Régi:  Sn63Pb37
• Helyettesítők:

SnAg(3-4)Cu(0,5–0,7)
Sn9Zn
Sn0,7Cu  stb.

• Mind magasabb 
olvadáspont, drágább, más 
nedvesítés, felületi 
feszültség

• Magasabb forrasztási 
hőmérséklet:

• Más beállítás
• Nyhl hordozó, tokozás 

már sérülhet

• Pontosabb hőmérséklet 
beállítás, rövidebb 
műveleti idő, mert a 
műanyag részek 
hőállóságának határán 
mozgunk

Alkatrészek 
károsodása a 
magasabb 
forrasztási 
hőmérsékleten

Elektrolit 
kondenzátor

RétegkondenzátorHőre lágyuló műanyag tokozás

A műveleti ablak korlátai 

• A forraszanyag 
oldaláról:

• olvadás, nedvesítés, 
intermetallikus
réteg kialakulása

Műveleti ablak (process window): 
egy technológiai lépés optimális 
paramétereinek értéke körüli 
megengedett szórás. 
Két paraméter esetén egy síkidomot 
(ablak) kapunk, de figyelhetünk több 
paramétert is.
Minél nagyobb az ablak, annál stabilabb 
a technológia, annál nehezebb rontani.
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A műveleti ablak korlátai 

• Az alkatrész 
hőtűrésének
oldaláról

A műveleti ablak korlátai 

• A két szempont 
együtt

A folyamat 
műveleti ablaka

Felületkikészítés (surface finishing)
Módszerek:

HASL (Hot Air Solder Level)
ENIG (Electroless nikkel/immerziós arany)
Galván Ni /Au
Imm Ag (Immerziós ezüst)
Imm Sn (Immerziós ón)
Electroless Nickel/Palladium-Immersion Gold

Szerves bevonatok
OSP (Organic Solderability Preservative)
Carbon Ink (szitanyomtatással)

-C: Conveyorized Process
-NC: Non-Conveyorized Process

HASL (Hot Air Solder Level)

ELŐNYÖK

+ Könnyű művelet, javítható
+ Jó kötéserősség
+ Hosszú eltarthatóság
+ Könnyű vizuális ellenőrzés   

(nedvesítés)

HÁTRÁNYOK
- A felületek nem tökéletes síkban, 

kontaktushiány veszélye a 
szitanyomtatáskor

- Egyenetlen rétegvastagság
- Nem alkalmas nagy „aspect ratio” 

esetén
- Kevésbé alkalmas fine-pitch SMT    
alkatrészek esetén

- Rövidzár  (Bridging) veszélye fine 
pitch kivezetések esetén

- Réz  beoldódás
- Alapos folyamatellenőrzés 

szükséges
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ENIG (Electroless Nikkel/Immerziós 
Arany)

Tipikus vastagság: 2.5 - 5.0 µm Ni,    0.05 - 0.23 µm Au

ELŐNYÖK

+ Sík felület
+ Egyenletes vastagság
+ Többszörös hőciklust elbír
+ Hosszú eltarthatóság
+ Jól forrasztható
+ Alkalmas fine pitch

IC-khez

HÁTRÁNYOK

- Arany huzalkötésre nem alkalmas
- Drága
- Nikkel hulladékkezelés szükséges
- Nem javítható a szerelőüzemben
- Nem optimális a nagysebességű    

áramkörökhöz

Immerziós Ag
Jellemző vastagság: 0.15 – 0.45 µm

ELŐNYÖK

+ Alkalmas a fine pitch 
alkatrészekhez

+ Sík felület
+ Nem drága
+ Gyors, könnyű művelet
+ Nem függ a furatmérettől
+ Javítható, újra elkészíthető

a szerelőüzemben is

HÁTRÁNYOK

- Törékeny réteg, nem 
alkalmas „press fit” 
alkatrészek beültetésére
- Nehézségek mikroviák 

fémezésénél 
(aspect ratio > 0.75:1)

-Korrózióra érzékeny 
(Cl - and S2-)

OSP (Organic Solderability 
Preservative)

ELŐNYÖK

+ Egyenletes sík felület
+ Javítható a beültető 

üzemben is
+ Nem változtatja a furat 

méretét
+ Gyors, könnyű művelet
+ Olcsó
+ Jól összefér a 

forrasztásgátló lakkal

HÁTRÁNYOK

- Nehéz az ellenőrzése
- Megbízhatóság kérdéses
- Korlátozott újraforrasztás
- Érzékeny néhány oldószerre 
(pl: szitázási hiba javításánál)
- Korlátozott eltarthatóság

Jellemző vastagság: 0.2 - 0.6 µm

Módosítások az ólommentes 
forrasztásra való 
áttérésnél:

• Kézi forrasztás:
– más eszközök,
– gyorsabb kopás,
– betanulás

• Reflow:
– berendezés csere, 
– infra mellett légkeverés,
– más flux anyag

• Hullámforrasztás:
– a tiszta Sn  agresszívebb,
– a kádon védőbevonat, 
– több salak, 
– Cu beoldás, 
– gyakoribb fürdőcsere

Ón
whiskerek

Az ólommentes forraszok eltérő 
tulajdonságai

•Olvadáspont magasabb ⇒ magasabb megömlesztési  
hőmérséklet

•Nedvesítési sebesség kisebb    ⇒ hosszabb forrasztási idő

•Felületi feszültsége nagyobb    ⇒ rosszabb terülés

•Viszkozitása nagyobb ⇒ gázzárványok

•Matt forrasztási felület ⇒ vizuális és optikai 
műszeres  ellenőrzés másképp

•Ára magasabb

•Környezeti hatása vitatott
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Gépsor felületszerelt alkatrészekhez, csak reflow forrasztás esetén

Pasztanyomtatás
• Stencil, fine pitch IC,
Stencil: appertura nyílásokkal rendelkező 
vékony fémlemez.
Rajzolat kialakítása 

•kémiai maratással, 
•lézerrel (lábtávolság ≤ 0,4 mm ~ 16 
mil), 
•galvanoplasztikával (lábtávolság  0,3 
mm ~ 12 mil),

Paraméterek:
•Maszk (stencil) vastagság (50 -
200µm)
•Kés nyomás
•Kés sebesség
•Nyomtatási szög
•Panel elválási sebesség

• Diszpenzer (cseppadagoló)

Alkatrész 
beültetés

Forgófejes beültető, egyszerre 
több különböző alkatrészt tud 
felvenni „collect-and-place” 
Pontosság: 30 -40 µm

Egy és többfejes „pick and 
place” beültető

Pontosság: 10 -20 µm

http://www.ami.ac.uk/courses/ami4945_dpb/restricted/u06/supplementary/sup_01.html

Alkatrész adagolás:
• Hevederes
• Tálcás
• Ömlesztett
Pozíció ellenőrzés 

kamerával  2D, 3D 

http://www.youtube.com/watch?v=cKJ34ATlvK4&feature=related

http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=nah4BQ9y8IY
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Quad IC-k tálcatáras csomagolása

tálcatár

Quad IC

SMD-k rendezett csomagolása

szalagtár (vákuumformázott műanyag 
fólia)

műanyag lezáró fólia

csőtárak

Szalagtárba helyezett SMD-k a 
beültető gépben

SIEMENS

Forrasztás

• Reflow (újraolvasztás)  
Csak SM alkatrészek
forraszpaszta

• Hullámforrasztás
SM és TH alkatrészek 
SM felragasztva alulról
TH  beültetve, felülről   

Gépi forrasztás - pasztázás, reflow

• Reflow (újraömlesztéses) forrasztás
A paszta olvadt állapotba kerülését reflow 

kemencék segítségével érjük el. 

Infrasugaras fűtés 

Légkeverés

Esetleg nitrogén 
atmoszféra az oxidáció 
elkerülése, a jobb 
nedvesítés érdekében

Hőprofil
• Több (7 – 13) zónás 

kemence, zónánként fix 
hőmérsékletre beállítva

• Munkadarab halad

Valós, mért 
hőmérséklet
Beállított hőmérséklet
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Gőzfázisú forrasztás

• A forrasztás egy 
magas 
forráspontú 
folyadék gőzében 
történik. 

• „Lágy melegítés”, 
intenzív hőátadás 

Gőzfázisú forrasztás

Gépi forrasztás -
hullámforrasztás

• Hagyományos hullámforrasztásnál az 
áramköri lapka teljes felülete érintkezik 
a folyékony forraszanyaggal. Ahol a 
forraszanyag találkozik forrasztható 
felülettel (alkatrész kivezetés, 
forrasztási pont) ott létrejön a forrasz 
kötés.

Gépi forrasztás -
hullámforrasztás

• Hagyományos hullámforrasztás lépései

https://www.youtube.com/watch?v=ylk6VMBLrvM&feature=fvwrel
https://www.youtube.com/watch?v=ylk6VMBLrvM

Ragasztófelvitel
Ragasztó típusa
• epoxi, uretán, szilikon, 

ciano-akrilát 
• általban kétkomponensű, 

hőre térhálósodó gyanták
Követelmények:
• Villamos szigetelés
• Hőállóság
• Hidegen is megtartsa az 

alkatrészt
• Eltarthatóság

• A ragasztó felvihető 
szitanyomtatással is 

Adagoló követelmények:
• Pontos pozíció
• Pontos pöttyméret
• Pontos pötty alak
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Turbulens hullám

A salak lefölözése

Simító hullám

Szelektív hullámforrasztás

Szelektív 
hullámforrasztásnál 
a nyomtatott 
áramköri lapkának 
csak bizonyos 
részei találkoznak 
a forrasztó 
hullámmal.

Pin-in-paste, intrusive reflow

furatszerelt alkatrészek pasztás 
beforrasztása

• A paszt

Pin in Paste

Preform: szilárd, 
alakos forrasz, a 
pasztázás után a 
beültető gép helyezi 
le.

Biztosítani kell az elegendő mennyiségű 
pasztát a furat teljes kitöltéséhez. 
Vastagított stencil vagy preform.

Ellenőrzés
• Vizuális

• Gépi: AOI, X-ray

AOI

Hibalisták
http://www.smtonline.com/pages/zone.cgi?a=60049

http://defectsdatabase.npl.co.uk/defectsdb/defects_query.
php

Sírkő jelenség
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IPC 610 E
Acceptability of Electronic Assemblies

ASSOCIATION 
CONNECTING 
ELECTRONICS 
INDUSTRIES

Tesztelés
• Automata tesztberendezések

alkatrészteszt:
ellenőrzött alkatrészek %-a

funkcionális teszt:
ellenőrzött funkciók száma

Repülő tűs teszter Tűágyas teszter

Javítás,  rework

• Javítóállomások
kézi forrasztóállomások

•BGA  kiforrasztás, újragolyózás 
(reballing), visszaforrasztás

• Mechanikai javítás
• Hibakeresés

ESD védelem
• Electro-Static 

Discharge 
• Félvezető elemekben a 

szigetelő 
rétegvastagság µm -
10 nm 
nagyságrendben. 
Elektroszatikus 
átütéshez 100 V is 
elég. 

• Az átütés 
észlelhetetlen, az 
okozott hiba nem 
azonnal jelentkezik

Elektrosztatius
feltöltődés okai:

• Padló, búturok, ruházat,  
papírok, csomagolóanyag, 
légáramlat

• Keletkező feszültség az 
anyagtól és a 
páratartalomtól függően 
100 – 30 000 V

• Feltöltődést okozó 
anyagok, berendezések: 
műanyagok, konvejorok, 
szíjak, CRT monitorok

Anyagok csoportosítása 
elektro-sztatikus

tulajdonságok szerint:

• Árnyékoló:   ρ < 103 Ω

• Vezető: ρ < 104 Ω
• Elnyelő:   104 Ω < ρ < 1011 Ω

• Szigetelő:  ρ > 1011 Ω

• Antisztatikus 
(a felületi ellenállás mindenhol kb. 

egy nagyságrenddel nagyobb)

ESD védelmi rendszer
• Padló: fémháló (réz), rajta MΩ -GΩ

ellenállású burkolat
• Egyéni védőfelszerelés: cipő, cipőpánt, 

csuklópánt, köpeny


