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Szereléstechnológia 

A felületszerelési technológiáról általában 

Az elektronikai szereléstechnológiában lényegében két szerelési módszert különböztetünk meg egymástól: 

• Furatszerelési technológia (THT – Through Hole Technology); 

• Felületszerelési technológia (SMT – Surface Mount Technology).  

A furatszerelési technológiánál alkalmazott alkatrészek kivezetéseit (melyek lehetnek merev vagy hajlékony 

kialakításúak) a szerelőlemez alkatrészoldalán a furatokba helyezik, majd a lemez másik oldalán (a forrasztási 

oldalon) megtörténik az ”elektromos bekötés”, azaz a forrasztás, amely ipari gyártásban hullámforrasztás 

segítségével történik. A merev kivezetéssel rendelkező furatszerelhető alkatrészek lábait a furatok 

elhelyezkedésének függvényében méretre vágják és hajlítják, míg a hajlékony kivezetések lábkiosztását 

szabványok alapján alakítják ki. A furatszerelési technológia hátránya, hogy a szerelőlemez mindkét oldala 

felhasználásra kerül, valamint az, hogy alkatrészek helyigénye nagy a furatok miatt. A felületszerelés során az 

alkatrészek és azok rögzítése a panelhez ugyanazon oldalon történik, tehát itt nem különböztetünk meg 

egymástól alkatrész-, illetve forrasztási oldalt.  

A felületszerelési technológia előnyei:  

• A felületszerelhető alkatrészek mérete jóval kisebb a furatszerelhető alkatrészekénél, ezért 

lényegesen kevesebb területre van szükség a beültetésükhöz. Az alkatrészek mérete szabványos, ami 

könnyíti az automatizált gyártást. 

• Az egész szerelési és forrasztási folyamat az ellenőrzéssel együtt nagyon nagy teljesítményű automata 

sorokon történhet. 

Mindennek ára, hogy a nagy alkatrész-sűrűség miatt a tervezés, a hibakeresés, a javítás nehezebb feladat, mint 

a furatszerelt paneloknál. 

A felületszerelhető alkatrészek, SMD (Surface mount Devices) 

 

 

 

 

 

A passzív 

SMD-k 

tokozási 

formái:  

hasáb és 

MELF 
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A passzív alkatrészek kiviteli formája viszonylag hamar kialakult, ezen a területen a fejlődés az egyre kisebb 

méretek irányába történt. Döntően a téglatest alakú alkatrészeket használják, ebben a formában 

megtalálhatók az ellenállások, kondenzátorok és induktivitások is. Korábban még jobban használták a 

hengeres, un. MELF (Metal electrode leadless face) elemeket is, de nehezebb kezelhetősége miatt 

visszaszorult. A szabványos méretezést még ma is jobbára az angolszász egységben adják meg. 

 

A passzív SMD-k mérettáblázata 

Tokozás Méret inch-ben (H×Sz) Méret mm-ben H×Sz) Terhelés 

01005 0,012” x 0,006” 0,4 mm x 0,2 mm  

0201 0,024" × 0,012" 0,6 mm × 0,3 mm 1/20W 

0402 0,04" × 0,02" 1,0 mm × 0,5 mm 1/16W 

0603 0,063" × 0,031" 1,6 mm × 0,8 mm 1/16W 

0805 0,08" × 0,05" 2,0 mm × 1,25 mm 1/10W 

1206 0,126" × 0,063" 3,2 mm × 1,6 mm 1/8W 

1210 0,126" × 0,10" 3,2 mm × 2,5 mm 1/4W 

1812 0,18" × 0,12" 4,5 mm x 3,2 mm 1/3W 

2010 0,20" × 0,10" 5,0 mm × 2,5 mm 1/2W 

2512 0,25" × 0,12" 6,35 mm × 3,2 mm 1W 

 

Jóval nagyobb a változatosság az integrált áramkörök 

tokozási megoldásaiban. A kihívás az, hogy amíg az IC 

chip és a tok mérete nagyjából változatlan vagy 

valamennyire csökkenő, a benne megvalósítható 

funkciók és a szükséges összeköttetések száma 

rohamosan nő. Első lépésként a lábkiosztást 

csökkentették 1 raszterről (2,54mm) fél, majd negyed 

raszterre. (QFP) A jelenlegi alsó határ 0,5 … 0,3 mm, 

ahol már igen komoly forrasztási problémák adódnak. 

A második lehetőség az, hogy nem csak a kerületet, 

hanem a tok teljes területét felhasználjuk a 

kontaktusok létrehozására. (BGA, PGA) 

Az alaptípusokon belül számtalan változat alakult ki, a 

kivezetők alakja, elhelyezése, a tok belső szerkezete 

alapján. Ebből mutat egy kisebb ízelítőt a következő ábra.  
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A tokozások tervezéshez szükséges adatait, rajzait foglalja össze az IPC-7351-es szabvány (illetve furatszerelt 

alkatrészekre az IPC-7251). 

 

A forrasztás alapjai 

Az egész szerelési folyamat kulcslépése a forrasztás, ezért ennek elméleti alapjait részletesebben tárgyaljuk. 

A Forrasztás két fém összekötése egy harmadik, alacsonyabb olvadáspontú fémmel úgy, hogy a kötés során 

csak a forraszanyag olvad meg, de olvadt állapotában valamennyit felold a kötendő fém felületi rétegéből, 

azzal egy új fázist, egy intermetallikus réteget hoz létre. A kötés erősségét ennek az alapfém – intermetallikus 

réteg – forraszfém kapcsolatnak a kialakulása, szerves egymásba épülése biztosítja. Az elektronikában döntő 

réz – forrasztóón kötés is így jön létre 

Általában adott összetételű fémközi vegyületek keletkeznek (Cu6Sn5, Cu3Sn, Ag3Sn), amelyek eltérő fizikai 

tulajdonságokkal rendelkeznek, mint a két fém, pl. hőtágulásuk más. Ezért vékony rétegben még rugalmas 

összeköttetést biztosítanak, de megvastagodva már rideggé, törékennyé válik a forrasztás. A vastagodás a 

hőmérséklet emelésével és a hőntartás idejével arányosan nő, tehát, ha vékony, megbízható intermetallikus 

réteget akarunk, akkor rövid idejű, kevéssel az olvadáspont feletti forrasztást kell végeznünk. (Hamarosan 

megismerünk további szempontokat, amelyek más optimális paramétereket kívánnak.)  
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 Flip chip kivezetős IC forraszgolyóján kialakult 

intermetallikus réteg. A lassúbb hűtés miatt Ag3Sn 

dendritkristályok is nőttek.  Forraszanyag: 

SnAg3,8Cu0,7. 

Ugyanezen a határfelület SEM (pásztázó 

elektronmikroszkópos) felvétele.  

(Ti/W a Si és a Cu közé felvitt diffúziót gátló 

réteg) 

 

Forraszanyagok 

A bádogos szakma kezdeteitől egészen az ezredfordulóig szinte egyeduralkodó lágyforrasz volt az eutektikus 

(vagy ahhoz közeli) összetételű ón – ólom ötvözet: Sn63Pb37. Az elektronikai ipar is ezt használta, azonban az 

ólom egészségkárosító hatása miatt ki kellett váltani. Az ólom elsősorban a vesét és fiatal korban az 

idegrendszert károsítja. Az Európai Unió az un. RoHS direktíva (Directive on the restriction of the use of certain 

hazardous substances in electrical and electronic equipment) 2006-os felülvizsgálatakor tiltotta meg 

ólomtartalmú elektronikai termékek forgalomba hozatalát. A folyamat nem ment zökkenők és ellenállás 

nélkül, mert az új forraszanyagokkal sok minőségi és technológiai probléma adódott, de pár év alatt a világ 

átállt az ólommentes elektronikára. 

Az új forraszanyagok alapja az ón, szinte 

mindig 90 – 95% feletti koncentrációban. 

Az alábbi ábra mutatja a legfontosabb két 

és három összetevős rendszereket. A 

forrasztási feladattól függően más és más 

használható; a kézi és a reflow 

forrasztáshoz az ezüst tartalmúak váltak 

be legjobban (SAC = SnAgCu), a 

hullámforrasztáshoz a réz tartalmú. A 
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fejlesztés, a jobb, megbízhatóbb anyagok keresése nem fejeződött be, a cél az alacsonyabb olvadáspont 

mellett a jó nedvesítés és a nagy szilárdság elérése. Ezért a bizmut tartalmú rendszerek feljavítása néhány más 

fémmel (pl. mangánnal), az egyik bíztató irány.  

 

 

Az ón-ezüst (balra) 

fázisdiagram ón felőli 

oldala. A sárga kiemelés 

mutatja, hogy a szokásos 1 

– 3,5%-os Ag tartalom egy 

eutektikus összetétel 

közelében van.  

Hasonlóan az Sn-Ag-Cu 

hármas fázisdiagram 

(jobbra) 3,8Ag-0,8Cu pontja 

is eutektikus ötvözet. 

 

Nedvesítés: 

A jó forrasztás legfontosabb kritériuma, hogy a forrasztandó fém felületét jól 

nedvesítse a megolvadt forraszanyag. Ez fizikailag a felületi feszültséggel írható 

le, és a nedvesítési szöggel jellemezhető. Jónak mondható, ha a nedvesítési szög 

30°alatt van, ekkor a forraszanyag jól terül pad-en, befolyik a furatba az alkatrész 

láb mellett, jó kontaktust alakít ki. A jó nedvesítés feltételei: 

• Tiszta, zsírtalan, oxidmentes felületek: a gondos tisztításon és tisztán 

tartáson kívül erről a folyasztószer gondoskodik. Ezt külön tárgyaljuk. 

• Megfelelő hőmérséklet és idő: az olvadáspont fölött az anyag 

viszkozitásától függő idő kell a forrasz szétterüléséhez. Ha nem eutektikus összetételt használunk, van 

egy átmeneti tartomány, ahol pasztaszerű, csak részben olvadt az anyag, ez is növeli a nedvesítési időt. 

Általában az ólommentes forraszoknál az op-nál kb 20 - 30°C-al magasabb hőmérséklet és pár sec-os 

idő szükséges. Felső korlát is van, túl magas hőmérsékleten, hosszú forrasztási időnél a folyasztószer 

kiég, az ón és a réz is gyorsan oxidálódni kezd, ezáltal rohamosan romlik a nedvesítés (dewetting). 

• Jó anyagpárosítás: a nedvesítési szög anyagfüggő, tehát minden párosításra más az értéke. Sajnos, az 

ólommentes forraszokra ez magasabb, annyira, hogy tiszta réz felületen a legtöbb anyag 30°-nál 

nagyobb értéket mutat. Ezért a forrasztási felületeket pad-eket, furatokat valamilyen jobban 

nedvesíthető anyaggal kell bevonni. Ez a gyakorlatilag kötelező felület kikészítő lépés, a bevonó anyag 
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lehet arany, ezüst, ón, néha szerves védőréteg. Részletes bemutatásuk a NYÁK technológia fejezetben 

található. 

Folyasztószerek (fluxok): feladatuk, hogy megtisztítsák a forrasztandó felületet, eltávolítsák az oxidréteget. A 

forrasztásnál alacsonyabb hőmérsékleten megolvadnak, kifejtik a tisztító hatásukat és vékony folyadékfilmet 

képeznek a forrasztási terület és az olvadt ón fölött, megvédve azokat az oxidálódástól. Egy részük elpárolog, 

maradékuk a forrasztási területet fedi le. Léteznek un. „no clean” fluxok, ezek nem rontják a villamos 

paramétereket és a forrasztás kinézetét sem, ezeket nem kell eltávolítani. A „clean” fluxokat azonban a lehűlés 

után le kell mosni, mert szivárgást okozhatnak vagy korrozívak.  

A folyasztószerek aktív alkotója nagyrészt fenyőgyanta, vagy ahhoz hasonló szintetikus anyag. Ez 70°C fölött 

elkezd olvadni és 120°c-ig teljesen megolvad. Így könnyen eltávolítja a rézoxidot, javítja a hőátadást és 

beborítva a forrasztási területet, védi az oxidálódástól. Lehűlve a szilárd maradék elég jó szigetelő. Egyre több 

szintetikus gyantát használnak, egyrészt a nagyobb mennyiségi igények, másrészt a természetes anyag érthető 

minőség-igadozása miatt.  

A gyanta hatásának fokozására lehet aktivátorokat adni a fluxhoz. Fő hatásuk a nedvesítési idő lerövidítése. 

Ezek vagy klór-tartalmú szerves anyagok, vagy amin vegyületek. Főképp az előbbiek maradéka korrozív, tehát 

mindenképp el kell távolítani a forrasztás után. A környezetvédelem azt ajánlja, hogy halogénmentes 

anyagokat használjunk az elektronikai iparban, ez is az amin alapú aktivátorok terjedését segíti. 

A folyasztószerek általában szerves oldószerekben oldódnak, de a maradékuk, főképp annak ionos tartalma 

nagyobbrészt már vízben is. Így ionmentes vízben általában a káros maradékok eltávolíthatók. Mindenesetre 

a használt folyasztószerről fontos tudnunk, hogy le kell-e mosni forrasztás után, és ha kell, mivel. A 

leggyakoribb jelölések: 

• RMA (Rosin Mildly Activated): Enyhén aktivált, általában halogénmentes, nem szükséges a lemosása 

• RA (activated rosin): Erősebb aktivátorokkal, a maradéka korrozív lehet, ezért le kell mosni. Ezt már 

kevéssé használja az elektronikai ipar 

• SRA (superactivated rosin): nagyon korrozív, szervetlen alapú, nem használja az elektronikai ipar 

 

A jó forrasztás műveleti ablaka: A két legfontosabb paraméter tűrését mutatja, azt a tartományt, amin belül 

még jó a forrasztás. Jobb oldalon a forraszanyag viselkedése: a piros tartományban még nem olvad meg, nem 
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nedvesít. A bal oldalon az alkatrészek hőtűrését látjuk, középen pedig a két szempont együttes ábrázolását. 

Megfelelő forrasztást csak a zöld területre eső hőmérséklet-idő párosítások adnak. A szürke tartományban a 

flux kiégése miatt megszűnik a nedvesítés, újraoxidálódik a felület. 

Különösen a gépi forrasztás és az ahhoz tartozó szigorú ellenőrzés hozott felszínre egy sor forrasztási hibát. 

Ezek elemzésével vissza lehet következtetni a hiba eredetére, viszonylag gyorsan lehet a hiba okát 

megszüntetni. Ezekről részletes katalógusok készülnek. A legismertebb és elfogadottabb az IPC 610-es 

szabvány az Elektronikai termékek elfogadhatóságáról. Professzionális felhasználóknak szóló, a tartalma és az 

ára is. Néhány elérhető példa: 

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

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

http://www.technolab.de/_en/solderdict/smdhmd/insufficientsolder.php  

 

Elégtelen reflow forrasztás: feltehetően az egyenlőtlen hőmérséklet-eloszlás miatt a 2. láb már nem forradt 

meg. 

 

A felületszerelési technológia szerelési változatai 

A nagy alkatrészválaszték, valamint a rendelkezésre álló gépek függvényében három féle szerelési változatra 

van lehetőségünk: 

• Tiszta felületi szerelés, 

• Tiszta furatszerelés, 

• Vegyes szerelés. 

Azért van szükség vegyes szerelési technológiára, mert egyes elektronikai paramétereket nem érdemes, vagy 

nem lehet felületszerelt alkatrészekkel elérni. Ide tartoznak a nagy kapacitású kondenzátorok, 

teljesítménytranzisztorok, induktivitások, trafók, mechanikai elemek, valamint kapcsolók egy része. 
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A felületszerelt alkatrészeket mindkét oldalra elhelyezhetjük, a furatszerelt mindig csak egy oldalon lehet. 

Ezek alapján a lehetséges kombinációk: 

• Felületszerelt egy oldalon, 

• Felületszerelt mindkét oldalon 

• Felület és furatszerelt egy oldalon, 

• Felületszerelt az egyik, furatszerelt a másik oldalon, 

• Felületszerelt mindkét, furatszerelt az egyik oldalon, 

• Csak furatszerelt, természetesen egy oldalon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fent felsorolt lehetőségek természetesen többé-kevésbé különböző gyártási logikát, néha eltérő 

eljárásokat is igényelnek. 

Az elvégezendő műveleteket a választott forrasztás típusa szabja meg. Előbb ismerjük meg a szerelés fő 

műveleteit, ezután gondolatban összerakhatunk pár szerelősort. 

 

Pasztanyomtatás 

A forraszpaszta:  Reflow forrasztáshoz a forraszanyagot stencilnyomtatással viszik fel, így az összes 

kontaktuspontra egy lépésben nyomtatható a forrasz. Ez paszta formában oldható meg. A paszta kb. 90%-ban 

a forrasztófémet tartalmazza, emellett folyasztószert és a nyomtathatóságot, eltarthatóságot biztosító 

segédanyagokat. Fontos a szemcsék gömb alakja és egyenletes átmérője. A nyomtatandó legkisebb apertúra-

mérethez igazodva azt kell elérni, hogy legalább 5 golyó-átmérőnyi legyen az apertúra. 
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Golyók mérete (μm) Paszta típus 

45 – 75 2 

25 – 45 3 

20 – 38 4 

15 – 25 5 

5 - 15 6 
 

 

A forraszpaszták osztályozása és az “ötös szabály” 

A pasztát célszerű hűtve tárolni, és használat előtt szobahőmérsékletre felengedni, alaposan átkeverni, mert 

az alkotók közötti nagy sűrűség-különbség miatt könnyen kiülepednek a fémgolyók (szétfajtázódik a paszta). 

Így is kb. fél év az eltarthatóságuk, bár van pár új termék, amelyre a gyártó 1 év használhatóságot vállal, úgy, 

hogy hűteni sem kell. A paszták nem tartalmaznak illékony komponenseket, hogy a stencilre kitett paszta elég 

sokáig használható maradjon, tehát még 4 – 8 óra is eltelhet a nyomtatástól a beültetés - forrasztásig. 

Egy gyártói weboldal a forraszanyagokról: 

https://www.heraeus.com/en/het/products_and_solutions_het/solder_materials/solder_pastes_overview/solder_materials___page.aspx  

A stencil:  A forraszpaszta nyomtatása elég szigorú követelményeket támaszt, elsősorban a 

rajzolatfinomság és a kopásállóság terén. Ugyanilyen fontos a kinyomtatott paszta mennyisége is, hiszen ez 

biztosítja, hogy az alkatrészlábak (kivezetések) a jó forrasztáshoz elegendő forraszt kapják, de többet se, 

elkerülendő az összefolyást. Mindezen igények kielégítésére a fém stencilek alkalmasak. Ez kicsit fordítottja a 

szitának, a fólia eredetileg átjárhatatlan, és ott nyitunk nyílásokat (apertúrákat), ahol a mintát akarjuk 

nyomtatni. Anyaga elsősorban koracél, nikkel, esetenként réz. A fémlemez vastagsága általában 50 – 200 μm. 

A mintázat kialakítására három módszer létezik: 

• Lézeres kivágás, 

• Kémiai marás,  

• Galvanoplasztika (electroforming) 

Legelterjedtebb és általában elegendően pontos a lézeres kivágás. CNC berendezésben viszonylag gyorsan 

kivághatók a megfelelő apertúrák. A kivágás vezérlő programja közvetlenül a NYÁK-tervből előállítható. A 

hátsó oldal felőli vágás biztosítja, hogy a hordozóval érintkező él pontosabb legyen, továbbá a nyílás fala 

enyhén trapéz alakú lesz, ami megkönnyíti a paszta kicsúszását, amikor a panel lesüllyed a nyomtatás után. 

Fontos jellemző még a vágott felület simasága, mert ettől függ, hogy mennyi paszta tapad meg az apertúra 

falán, milyen gyakran kell tisztítani a stencilt.  
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A lézeres stencilvágó sémája A galvanoplasztikai stencilkészítés menete 

A legfinomabb rajzolat a galvanoplasztikai úton készített stencillel lehetséges. Rajzolat-finomságban hasonló 

a lézereshez, de a felület simasága jobb, ezért a nyomtatott paszta mennyisége, kontúrja pontosabb, ritkábban 

kell tisztítást beiktatni. Ugyanakkor ez a legdrágább eljárás. Mint az ábrán követhető, egy fémlemezen 

(általában réz) fotolitográfiával alakítják ki a rajzolatot, majd erre történik a nikkel galvanizálása, végül pedig 

az alapfém lefejtése. A fotoreziszt előhívása biztosítja a trapéz alakú apertúrát. 

A kémiai maratásos eljárás során szintén fotolitográfiával maszkolják a lemez felületét, majd a szabadon 

hagyott részeket alkalmas vegyszerrel kimaratják. Mint minden kémiai maratásnál, itt sem lehet elérni a 

függőleges marási felületet, hanem csak az ábra szerint, fekvő v betű szerű profilt kapjuk. Így a falon több 

paszta megtapad, ezért ezekkel a stencilekkel csak kevésbé finom rajzolat nyomtatható. 

Nanobevonatok:  A felületi simaság növelésére gyakran alkalmaznak néhány nm vastag, általában 

kerámia alapú, legkívül valamilyen adhéziót csökkentő réteget is tartalmazó felületkezelést. Fő célja a paszta 

tapadásának csökkentése az apertúrák falán és a stencil alsó oldalán, és így a tisztítási igény csökkentése. A 

nagy koptatásnak kitett felső oldalra nem érdemes bevonatot felvinni. 

 

A háromféle stencilkészítési mód összehasonlítása. Balról: lézeres, galvanoplasztikai és kémiai maratásos. 

(A három kép nem azonos nagyítású.) 
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Lézerrel vágott (balra) és felületkezelt fal. 

Lépcsős stencil:  Egy áramkör sokféle méretű alkatrészt tartalmazhat, amelyek beforrasztásához 

különböző mennyiségű forrasz szükséges. Nyomtatni csak egy lépésben lehet (vagy elég bonyolult a második 

nyomtatás), így a nagyon különböző mennyiségek nyomtatását csak úgy lehet megoldani, ha változó a stencil 

vastagsága. Az apertúra méretének változtatása csak részben oldaná meg a problémát. A megoldás a lépcsős 

stencil, amely lehet vékonyított és 

vastagított is (step down/step up). 

A vékonyítást kémiai maratással 

lehet megvalósítani, mégpedig a 

lézeres kivágás előtt. Vastagítást 

pedig egy új réteg lézeres 

ráhegesztésével érhetünk el. A 

galvanoplasztikai eljárás is 

lehetővé teszi a lépcső kialakítását, a vékonyabban maradó területek kitakarása után a szükséges helyeken 

folytatható a galvanizálás a kívánt vastagságig. A lépcsős stencil tervezésénél (és így már a NYÁK tervezésénél 

is) figyelni kell arra, hogy a lépcsők mindkét oldalán kell hagyni egy keskeny sávot, ahol nincsenek apertúrák. 

Szükség esetén megoldható a két stencillel történő 

nyomtatás. Ezt elsősorban az un. Pin in Paste 

eljárásban alkalmazzák, amikor huzalkivezetéses 

alkatrészeket reflow technológiával forrasztanak 

be (ld. később). Az első stencil a felületszerelt 

alkatrészek számára nyomtat, a szokásos 

vastagsága 125 – 175 μm. A második stencil jóval 

vastagabb, 400 – 750 μm, amely elegendő a 

furatokba szükséges paszta nyomtatásához. Az első lépésben már kinyomtatott paszták helyét pedig kimarják 

a stencil hátsó oldalából, így azok nem kenődnek el. 
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Pasztaadagolás diszpenzerrel: Kisebb sorozatú gyártásnál akár 

kézi vagy automatikus adagolás is megvalósítható diszpenzerrel. Ez 

egy fecskendőszerű adagoló, amelyből a kívánt mennyiségű paszta 

pneumatikusan vagy egy mechanikai szerkezettel juttatható a pad-

ekre. Utóbbiak közül az un. Auger pumpa a legpontosabb. A 

„pöttyözés” a fúráshoz hasonlóan könnyen vezérelhető, de, mert 

egyenként teszi le a forraszpöttyöket, természetesen lassúbb, mint 

a stencilnyomtatás. Előnye viszont, hogy a paszta mennyisége 

tetszőlegesen változtatható. Ezért például használható a lépcsős 

stencil kiváltására is; egyszeri nyomtatással felviszik a kis pad-ekre 

a pasztát, majd diszpenzerrel folytatják azokra a helyeken, ahol 

nagyobb adag kell. 

 

A nyomtatás 

A nyomtató gépben egy szállítószalagon érkezik a NYÁK, először 

ennek rögzítése történik meg. Ezután kamerás ellenőrzés mellett a 

fiduciális jelek segítségével pozícionálják a keretet a panelhez, majd felemelik a panelt, úgy, hogy közvetlenül 

érintkezzen a stencillel. Maga a szűken vett nyomtatási lépés hasonló a szitanyomtatáshoz, de ahhoz, hogy 

egyenletes minőséget, pontos mennyiséget kapjunk, sokkal pontosabban kell tartanunk a folyamat-

paramétereket: 

• A kenőkés anyaga acél vagy poliuretán, dőlésszöge 45 – 60° között lehet. 

• A késsebesség 5 – 10 cm/sec, azaz viszonylag lassú. Ha ennél lassúbb, az fölöslegesen növeli a 

ciklusidőt, ha gyorsabb, az minőségi hibát okoz, a paszta nem tölti ki teljesen az apertúrákat. Függ a 

kés anyagétól és a pasztától is. 

• A késerő azt határozza meg, mekkora erő nyomja a pasztát az apertúrákba. Határértékei: 40 –60N, a 

nagyobb sebességhez nagyobb erő tartozik.  (10 – 20 N/100 mm –fémkés esetén) 

• Elválasztási sebesség. Ettől (is) függ, mennyi paszta tapad meg a stencil falán. Értéke 6 mm/sec körül 

lehet. Ha lassúbb, a minta kontúrjánál lesz „utánhúzás”, ha gyorsabb, a paszta nagy része a stencilbe 

ragad. (Ezek a paszták is tixotrópok, tehát nagyobb áramlási sebesség esetén csökken a viszkozitásuk, 

de a túl gyors mozgást nem tudja a viszkózus alakváltozás követni.) 

• Tisztítás gyakorisága: általában 5 – 6 nyomtatás után száraz ruhával, 10 – 20 nyomtatás után 

oldószeres ronggyal kell tisztítani, főképp a stencil alját. 

• Környezeti feltételek: minimális hőingadozás, kb 50% os páratartalom, kismértékű szelőztetés, tiszta 

munkaterület. 
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• Alátámasztás: Biztosítani kell, hogy a panel teljesen síkban felfeküdjön a stencil alatt, ehhez megfelelő 

alátámasztás kell. Egyoldalas tele hordozónál ez nem nagy kihívás, de pl. ha kitördelésre előre 

kontúrmart panelre nyomtatunk, már jobban kell figyelni, és külön feladat, ha az egyik oldalon már 

beültetett NYÁK másik oldalát pasztázzuk. 

Ehhez vagy egyedileg kimart alátámasztó 

elemet kell készíteni, vagy olyan, sok kis bakból 

álló alátámasztást alkalmazunk, amelyben a 

bakok elkerülik a már beültetett alkatrészeket. 

 

 

Jó nyomtatás 

Szétfolyt nyomtatás. Okai: paszta kis viszkozitása 

(magasabb hőmérséklet vagy hibás összetétel miatt), 

paszta túladagolása (vagy azért, mert túl nagyra 

tervezték az apertúrát vagy nem tisztították meg a 

stencil alját és ezért nem érintkezik a stencil és a panel). 

Perem képződés. Okai: Túl nagy adhézió a stencilhez, 

érdes, szennyezett apertúrafal, túl gyors elválasztási 

sebesség.  

Összefolyás, áthidalás. Okai: paszta kis viszkozitása, 

paszta túladagolása, magasabb hőmérséklet, rossz 

alátámasztás, nincs vagy szennyezett a forrasztásgátló 

lakk a pad-ek között. 

Csúcs képződés. Okai: Túl gyors elválasztási sebesség, 

paszta nagy viszkozitása, szennyezett apertúrafal. 

Kevés paszta. Okai: bal oldali: nagy apertúra, túl nagy 

késnyomás, esetleg sérült kés. Jobb oldali: az apertúra 

falára tapadt paszta. 

Elcsúszott nyomtatás. Oka: hibás pozícionálás. Ha nem 

okoz rövidzárat, és 20% -nál nem több az elcsúszás, még 

elfogadható. 

A pasztázás a legkritikusabb lépés a szerelés során, a hibák nagy része itt fordul elő, tehát mindenképpen 

érdemes egy ellenőrző lépést beiktatni utána, ami leginkább AOI. 

A gyakoribb nyomtatási hibákat foglalja össze a fenti táblázat. 
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Beültetés 

Az alkatrészek elhelyezése a kívánt teljesítménytől függően kézi, félautomata vagy teljesen automatizált 

gépeken, gépsorokon történhet. A múlt század 80-as éveinek nagy elektronikai robbanása főképp ezen 

automaták megjelenésének köszönhető. Igazi csúcstechnológia volt gépészeti, elektronikai, vezérlési 

szempontból egyaránt. A sokféle berendezés sokféle egyedi megoldást tartalmaz, de a fontos elemi lépések 

megegyeznek: 

• Alkatrész megfogása: a legtöbb esetben egy vákuumos pipettával történik (nozzle), ez biztosítja a 

gyors megfogást, elengedést. A nagyobb, súlyosabb alkatrészekhez mechanikus megfogó-elemeket is 

alkalmaznak. 

• Ellenőrzés: a megfogás mindig többé-kevésbé pontatlan, ellenőrizni kell az alkatrész: 

o pozícióját, középponttól való elmozdulását, 

o elfordulását, 

o polaritás helyességét, 

o furatszerelt alkatrészeknél a lábak épségét, a hajlítás pontosságát, 

o esetleg még az alkatrész azonosítása is feladat lehet. 

Mindez valamilyen nagyon gyors optikai, kamerás megoldással történik, a részletek meghaladják e 

tárgy kereteit. 

• Korrekció: a mért eltérésekhez képest a beültetés paramétereinek finom beállítása (pozíció, 

elforgatás) vagy az alkatrész eldobása. 

• Alkatrész beültetése: ez megvalósulhat úgy, hogy a fej mozog X - Y irányban, majd függőlegesen 

mozogva lerakja az alkatrészt, de mozoghat a panel is vízszintes síkban, és amikor a fej alá került az 

alkatrész helye, akkor mozdul lefelé a fej. 

Beültetőgép típusok 

A kézi beültetőgépek abban segítenek az operátoroknak, hogy az alkatrész mozgatását, pozícionálását teszik 

biztosabbá, X – Y irányban könnyen mozgó sínrendszer, esetleg kamera segítségével. Az automata 

berendezésekben természetesen mindez program által vezérelve történik. A beültető automaták szerkezete, 

működése, programozása nem fér bele ebbe a 

tárgyba, csak a beültetőfejek mozgatásának 

alaptípusait mutatjuk meg:  

• Pick and place: A legegyszerűbb, de 

(részben ezért) legpontosabb megoldás. A 

fej/pipetta megfog egy alkatrészt, 

pozícionál a panel fölött majd lehelyezi és 

elengedi az alkatrészt. Lehet, hogy csak a 
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fej mozog, és a panel nem, más gépeknél a fej csak egy egyenes mentén mozog, és alatta a panelt X – 

Y síkban mozgatva találják meg a helyes pozíciót. A teljesítmény fokozható, ha többfejes gépet 

használnak. Az elérhető pontosság 10 – 20 μm körül van, a beültetési sebesség néhány ezer – néhány 

tízezer db/óra. 

Forgófejes, collect and place: egy vízszintes tengely 

körül forgó revolver-fejre szerelnek több pipettát, ez az 

alkatrész adagolónál begyűjti az alkatrészeket, és 

ellenőrzés után a panel fölé viszi, majd sorban lehelyezi 

az alkatrészeket. Itt is lehetséges, hogy csak a fej mozog, 

de gyorsabb, ha a panel is mozgatható vízszintes síkban. 

 

• Forgó tornyos (turret) beültető: A legnagyobb 

sebességgel dolgozó berendezés, teljesítménye 100 

– 180 ezer db/ó is lehet. Egy forgó tornyon 6 – 20 

beültetőfej dolgozik. Maga a torony csak forgó 

mozgást végez, a beültető fejek csak függőlegesen, 

míg az alkatrésztár és a panel keresi meg vízszintes 

síkban mozogva a pipetta alatti megfelelő pozíciót. 

Mint látható, egy fej mindig épp beültet, de a többi 

pozícióban is valamilyen 

„hasznos” lépés zajlik, azaz jóval 

kisebb a holtidő, mint a másik két 

típus esetében.  

Alkatrészek adagolása: az alkatrészek 

általában rendezett formában, 

leggyakrabban szalag, ritkábban tálcás, 

cső kiszerelésben kerülnek a géphez. Cél, 

hogy a beültető fejeknek minél rövidebb 

utat kelljen megtenni, a komponensek 

mindig azonos pozícióban és 

orientációban érkezzenek a fej alá, továbbá biztonsággal kiemelhetők legyenek. Az automatához modulárisan 

csatlakoztathatók az előre összeállított 10 – 40 egyedi alkatrész-adagolót, feedert tartalmazó kocsik, ezekből 

történik az adagolás. 
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ábra: Egy 8 fejes Pick and Place beültetőgép, előtte az adagolókkal (forrás: 

https://www.youtube.com/watch?v=S8qkaTsr2_o) 

Furatszerelt alkatrészek beültetése: Noha részarányuk folyamatosan csökken, az összes felhasznált 

komponens 1 – 2 %-a, de ez még mindig akkora mennyiség, amit nem szabad kézi munkára hagyni. A 

beültetőgépek pontossága néhányszor 10 μm, ez elég jó a furatokba való betaláláshoz is. Két extra lépés 

szükséges, az axiális kivezetőjű alkatrészeken a lábak behajlítása, az IC-ken pedig a lábak épségének 

ellenőrzése. 

Beforrasztás 

A gépi forrasztási eljárásoknál – ugyanúgy, mint a többi csoportos megmunkálási lépésnél, pl. a fotolitográfia, 

maratás, szitázás – az a termelékeny, ha egy műveletben a panelon levő összes kontaktus beforrasztásra kerül. 

Két ilyen technológiát dolgoztak ki, a reflow- és a hullámforrasztást. Eredetileg csak a hullámforrasztás volt jó 

SM és TH alkatrészekhez, a reflow-t csak a felületszerelt elemek beforrasztására használták, de ma már 

mindkét módszerrel lehet furat és felületszerelt alkatrészeket egy vagy mindkét oldalra forrasztani. Mivel a 

reflow valamivel pontosabb, megbízhatóbb, továbbá az egyre jobban terjedő BGA tokozású alkatrészekhez 

csak ez alkalmas, a nagyobb költségek ellenére egyre inkább ezt használják. 

Reflow forrasztás 

Ha az előbbiekben leírt folyamatot követjük (pasztázás, beültetés), akkor a következő lépés a reflow. 

(Újraömlesztéses forrasztásnak szokás fordítani, ami az eredeti nevével együtt kissé félrevezető, mert azt 
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sugallja, mintha a többi módszernél nem az történne, hogy a szilárd állapotban levő forraszfémet újra 

megolvasztva jön létre a kötés.) 

Ipari léptékben a forrasztás egy hosszú, 5 – 10 (- 12) zónás kemencében történik. Ahogy halad, a teljes panel, 

rajta a paszta és az alkatrészek is, felveszik az adott zóna hőmérsékletét. A legmelegebb zóná(k)ban a forrasz 

megolvad, kialakul a forrasztott kötés, tovább haladva pedig megkezdődik a panel hűtése. Azt a függvényt, 

ami a forrasztási helyek hőmérsékletének időfüggését mutatja, hőprofilnak nevezzük. Ennek pontos beállítása 

döntően befolyásolja a forrasztás minőségét. A fűtést infrasugárzó elemekkel oldják meg, és intenzív 

áramoltatással biztosítják az egyenletes hőeloszlást. Az ólommentes forrasztás magasabb hőmérséklete miatt 

nagyobb az oxidálódás veszélye, rosszabb lesz a nedvesítés, hibás kötések keletkezhetnek. Ennek 

megelőzésére néha szükséges nitrogén atmoszférát biztosítani. Ez különösen akkor fontos, ha az alkatrészek 

mérete, vagy a nehezebb hőátadás miatt, (pl. BGA tokozású IC-nél) hosszabb ideig kell az olvadáspont fölött 

tartani a panelt. 

 

A jó hőprofil beállítása kritikus az eredményes forrasztás érdekében. Sok tényezőt kell figyelembe venni, az 

alkatrészek méretét, sűrűségét, a lábak, pad-ek méretét, a vezetősávok vastagságát (= hővezető képességét). 

Az alábbi ábra a beállítások alsó és felső határait mutatja, leggyorsabb a kék vonallal rajzolt profil. A leglassúbb 

esetben is (barna vonal) 8 perc alatt kell a csúcshőmérsékletet elérni. A főbb szakaszok: 

• Felfűtés: kb. 2 - 3°C/sec sebességgel történik, a felső tartományában már megkezdődik a folyasztószer 

megolvadása és ezzel a felület tisztítása. 

• Hőntartás: az olvadáspont alatt 25 – 40°C-al. Ezalatt minden forrasztási pontnak el kell jutni közel 

azonos hőmérsékletre, hogy utána rövid idő alatt fel lehessen emelni a hőmérsékletet az olvadáspont 

fölé. A hőntartás idejében lehet a legnagyobb eltérés a különböző panelek esetében. Minél 

nehezebben hozzáférhető pontok vannak, minél nagyobb a hőelvezetés a panelon vagy a belső 
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rétegek valamelyikén, annál hosszabb időt kell hagyni. A folyasztószer teljesen megolvad, tisztít, 

oxidmentesít, sőt kissé párolog is. (Ezért, ha hosszabb a hőntartási + reflow szakasz, olyan pasztát kell 

választani, amelyikben több flux van, hogy kitartson a kritikus zóna végéig.) 

 

ábra: A reflow hőprofil. A legjobb hőátadás esetén lehet a legrövidebb ciklust lefuttatni, ezt mutatja a kék 

vonal. Ha rossz a hőátadás, hosszabb hőntartást kell beiktatni és a barna vonal szerint kell vezetni 

forrasztást, és a panel aktuális jellemzői alapján pedig a két szélső érték között kell megterveznünk az 

optimális hőprofilt. (forrás: IPC/JEDEC J-TD-020C) 

 

• Reflow zóna: a forrasz biztos megömlesztéséhez, a jó nedvesítéshez a hőmérsékletet jelentősen az 

olvadáspont fölé kell emelni. Ez a 217 – 220°C op-jű ólommentes forraszok esetén 250 – 270°C 

csúcshőmérsékletet jelent. A hőátadás és az idő kapcsolatára az előbb leírtak érvényesek, de 

figyelembe kell venni az alkatrészek hőtűrését is. (Gondoljunk, lapozzunk vissza a forrasztás műveleti 

ablakáról írtakra.) A panelek kb. 30 – 60 másodpercet tartózkodnak az op. fölötti zónában. 

• Hűtés: viszonylag gyorsan, 3 – 6 °C/sec sebességgel hűthető a panel, csak arra kell ügyelni, hogy ne 

keletkezzenek olyan mechanikai feszültségek, amelyek károsítják a forrasztást vagy egyes 

alkatrészeket. 

• Természetesen az ábrán látható és a kemencén beállított hőmérséklet kissé fölötte van a forrasztási 

hely valós hőmérsékletének. Utóbbit próbapanelokra szerelt hőmérőkkel lehet ellenőrizni, ezek 

segítenek a helyes hőprofil beállításához. 

• Kétoldalon szerelt panel forrasztása is lehetséges reflow-val, ugyanis a megolvadt ón felületi 

feszültsége elég arra, hogy az alsó oldalon levő könnyű alkatrészeket megtartsa, és így nem fognak 

leesni. Érdemes a panelt úgy tervezni, hogy a nagyobb alkatrészek egy oldalra kerüljenek. 
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Természetesen a 2. oldalra történő pasztanyomtatás és a beültetés során olyan alátámasztást kell 

készíteni, amely már az első oldalra beültetett alkatrészeket nem érinti. 

o https://www.youtube.com/watch?v=Zw53kxy7yL0  

Gőzfázisú forrasztás 

A korai felületszerelési technológiák idején használt, majd visszaszorult megoldás vált egyre népszerűbbé az 

ólommentes forrasztás bevezetésével. Oka az, hogy így a forrasztás hőmérséklete a lehető legalacsonyabb, és 

a nagyon egyenletes hőátadás miatt egyenletes a melegedés, nem alakulhatnak ki feszültségek a panelen. 

Néhány egyszerű fizikai ismeretet kell felidézni a megértéséhez: 

Fizikai háttér Gyakorlati megvalósulás 

Egy forrásban levő folyadék felett a 

telített gőze is ugyanazon a 

hőmérsékleten van. Nyílt térben nem is 

mehet a hőmérséklet magasabbra. 

Többszörösen fluorozott poliéterek használnak, márkanevük 

Galden. A fluortartalom függvényében 200 – 260°C között 

változhat a forráspontjuk. Az anyag kémiailag stabil, egészségre, 

környezetre ártalmatlan. 

Ha a telített gőzbe egy hidegebb test 

kerül, a gőz a felületen kondenzálódik és 

a forráshő/kondenzációs hő felszabadul. 

Így nagyon jó hőátadás, mert a felületre levált cseppek 

közvetlenül és egyenletesen melegítik a panelt. Emiatt elég csak 

10°C-al a forrasz olvadáspontja fölé menni, azaz a 230°C-os 

gőzhőmérsékleten már sikeres a forrasztás, és kevésbé 

terhelődnek az alkatrészek. 

A fázisátalakulások nagy energia 

felvétellel/leadással járnak, ebből is 

nagyobb a gőz- folyadék átalakulás. 

A Galden kondenzációs hője 63 J/g, hasonló az ón 

olvadáshőjéhez, ami 60 J/g. (Összehasonlításul: a levegő fajhője 

∼ 1 J/gK, azaz 60°C-al magasabb hőmérsékletű levegő adna le 

ugyanannyi hőt, ha így nem lenne sokkal rosszabb a hőátadás.) 

A gázok, gőzök sűrűsége arányos a 

móltömegükkel. 

A Galden átlagos móltömege kb 1000, ami több, mint 30-szorosa 

a levegőének. Ezért egy gőzpárna alakul ki a folyadék fölött, és 

amíg nincs nagy keverés, alig lesz párolgási veszteség. 
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A berendezés sematikus képe látszik az ábrán. A panel 

süllyesztésével, megállításával, emelésével végig lehet 

vinni a hőprofil minden lépését. A gőz kizárja a levegőt a 

forrasztási térből, így nincs oxidációs veszély, nem kell N2 

atmoszférát használnunk. Az ipari berendezések abban 

különböznek, hogy a panelok egy U alakú pályán 

mozognak, így biztosítható a folyamatos üzem. 

 

 

 

 

 

Furatszerelhető alkatrészek reflow forrasztása (Pin in Paste, intrusive reflow)  

A reflow előnyei miatt érdemes volt kidolgozni a technológiát furatszerelhető (TH) alkatrészekre is. A kritikus 

lépés a megfelelő adag paszta nyomtatása. A szükséges mennyiség kiszámítása a furatméretek, és a láb 

átmérőjének ismeretében egy nem túl bonyolult geometria feladat. Maga a nyomtatás már nagyobb kihívás, 

mert jóval nagyobb mennyiség kell, mint az SM alkatrészeknek, így a két stenciles, a lépcsős stenciles 

nyomtatás vagy az utólagos diszpenzeres adagolás jöhet szóba – mindezeket alkalmazzák is. 

Jobbra: Az alkatrész láb a beültetés során áttol 

valamennyi pasztát. 

Balra lent: A kinyomtatott pasztába beültetett 

szilárd preform hasábok. 

Jobbra lent: Az IC lábkiosztásának megfelelő, 

egyszerre beültethető preform, amely a 

furatba is bemegy. 
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További gond, hogy nehéz kontrollálni azt, hogy a beültetéskor az alkatrészláb mennyi pasztát tol át a furaton, 

és azt olvadt állapotban visszahúzza-e a kapilláris hatás. A megbízható megoldás az, ha a forraszt szilárd, 

formázott állapotban juttatják a furathoz. Ilyen preformokat mutat az előző ábra. Különböző alakúak, és a 

beültető gépekkel ugyanúgy ráhelyezhetők a forraszpasztára, mint az alkatrészek. 

Hullámforrasztás 

Ennek során egy nagyobb edényben megolvasztott forraszanyag felületén egy vagy két hullámot formálnak, 

és a panel forrasztási oldala ezt a hullámot érintve halad el a fazék fölött, és ennek során történik meg a 

forrasztás. A furatszerelhető alkatrészek (THD) a felső oldalon vannak, kivezetései átnyúlnak a forrasztási 

oldalra, ezeket nem kell rögzíteni. A felületszerelt alkatrészek (SMD) viszont csak az alsó oldalon lehetnek, így 

ezeket ragasztással rögzíteni kell, míg a forrasztás meg nem szilárdul. 

Ragasztó felvitel 

A ragasztó pöttyöket általában CNC 

vezérelt diszpenzerrel viszik fel, a 

forrpad-ek közötti területre. A 

ragasztó lehet egy vagy két 

komponensű, hőre kikeményedő. 

Fontos, hogy már hidegen is 

megtartsa az alkatrészt, kötés után 

jó hőálló maradjon, és jó minőségű szigetelő legyen, ne rontsa a hordozó és a tok dielektromos paramétereit. 

Az alkatrészek beültetése ugyanúgy történik, mint a reflow előtt, majd a ragasztó kikeményítése következik, 

az anyagtól függő 100 – 150°C-os hőkezeléssel. 

Hullámforrasztás 

A berendezésben a panelok egy enyhén emelkedő pályájú szállítószalagon haladnak, a folyasztószer felvitele 

és előmelegítés után találkoznak a forrasztó hullámmal. Részletesebben: 

• Folyasztószer felvitele: előre be kell vonni a panel felületét, mert az olvadt ónból azonnal kiégne. A 

fluxot oldatban használják, porlasztva vagy a felhabosított oldat fölött áthúzva kerül a NYÁK alsó 

oldalára. 

• Előmelegítés: a flux beszárítására és a hősokk megelőzősére folyamatosan emelkedő hőmérsékletű 

zónán megy át a panel. A végső hőmérséklet ólommentes forrasz esetén 100 – 130°C. 

• Forrasztás: használnak egy és kettős hullámú berendezéseket. A hullám magasságát úgy állítják be, 

hogy a panelvastagság feléig érjen. Jó nedvesítés esetén az olvadék a kapilláris hatás miatt kitölti a 

teljes furatot, illetve bevonja a forrpad-eket és a felületszerelt alkatrészek kivezetéseit. Ugyanekkor 

nem tapad meg a forrasztásgátló lakkal védett felületeken. A kettős hullámú berendezésekben az első, 

turbulens hullám minden irányból körbefolyja az alkatrészeket, kicsit több anyagot is hagyva a 
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felületeken. A második simító vagy λ hullám feladata a felesleg „lemosása”, az áthidalások, rövidzárak 

megszüntetése. A kettős hullámú forrasztásnál biztosítható, hogy az SM alkatrészek kontaktusait a 

haladási iránytól függetlenül minden oldalon egyformán éri az olvadék. 

 

Az egyes és kettős hullámú berendezések sémája  

 

Holttér, aszimmetrikus pozíciók kialakulása, és a megelőzésre javasolt tervezési megoldások.  

 

 Az egyhullámos berendezésben esély van egy kisebb holttér kialakulására, illetve IC-k esetében a lábak 

irányától is függ a megtapadt forrasz mennyisége. Ezért legtöbbször ezekben is úgy állítják be az 

áramoltatást, hogy mindkét irányban forogjon a hullám, aminek alakjáról ezt ω hullámnak nevezik. 

• A forrasztás után a kilépő panel már természetes hűlés során éri el a szobahőmérsékletet. 

 

 

A hullámforrasztó 

berendezés felülről. Első a 

turbulens, második a λ 

hullám. 
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Összefoglalva a hullámforrasztás fő jellemzői, összehasonlítva a reflow forrasztással: 

• Olcsóbb, egyszerűbb, kisebb energiafogyasztással jár 

• Könnyebben kezeli az eltérő nagyságú forrasztási felületeket (nem kell pl. a lépcsős stencilhez hasonló 

nehezítés). 

• Kevésbé alkalmas a finom lábkiosztású IC-k forrasztására, gyakori az áthidalódás. 

• Többrétegű, vastagabb NYÁK esetén, az egyoldalú melegítés, a hősokk a furatfémezés megrepedését 

okozhatja. 

• Ólommentes forraszra történt áttérés következményei. A magasabb hőmérsékleten a majdnem tiszta 

ón olvadék sokkal reakcióképesebb: 

o gyorsabban oxidálódik, jóval több salak képződik, ezt gyakrabban le kell fölözni. A salak apró 

szemcséi odatévedhetnek a forrasztási pontokhoz és rontják a forrasztás minőségét. Erre 

gondolva itt is érdemes a nitrogén atmoszféra biztosítása. 

o gyorsabban oldja a NYÁK-ról a rezet, ami lassan feldúsul az olvadékban, ezért gyakoribb csere 

szükséges. (Mind a salakból, mind a lecserélt forraszból megoldható a tiszta ón reciklálása, de 

nem könnyű, nem olcsó művelet.) 

o a hagyományos edényanyagokat, mint pl. a koracél is gyorsan korrodálná, ezért speciális 

kerámia bevonat kell a belső oldalra, megelőzendő a kilyukadást. 

Néhány rövid video a szerelés különböző fázisairól: https://essemtec.com/en/applications/ 

 

Szelektív forrasztás 

Előfordulhat olyan feladat, amelyben csak 1 – 1 pont vagy alkatrész beforrasztását kell megoldani, javítás során 

vagy egy alkatrész védelme érdekében. Erre alkalmas a szelektív forrasztás. Mint az ábrán látható, az olvadt 

ón egy fúvókán át folyik ki. Ehhez kell érinteni a forrasztandó pontot. Nagyobb méretű, soklábú IC ki/be 
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forrasztásához többféle idomot lehet kialakítani, hasonlóan a pákahegy-feltétekhez, ahogy ez a jobb oldali 

ábrán látszik. 

Alakkövető lakk felvitele 

A nagyobb megbízhatóság, a durvább környezeti körülmények közötti stabil működés érdekében érdemes a 

panel teljes felületét (néha egy részét) egy védőbevonattal ellátni. (A gyakorlatban ez az ellenőrzés után 

következik.) A lakk szokásos vastagsága 25 – 250 μm, és követi az alkatrészek kontúrját. A főbb követelmények, 

amiket a bevonatnak teljesíteni kell: 

• jó villamos paraméterek, azaz jó dielektromos jellemzők, 

• kis nedvesség-áteresztő képesség, 

• jó mechanikai ellenálló képesség,  

• kiváló tapadás a panel minden eleméhez, 

• jó hőállóság, égéskésleltetés, kémiai ellenálló képesség. 

Mindezek mellett általában biztosítani kell, hogy javítás céljából a lakk alatt hozzá lehessen férni a forrasztási 

pontokhoz. Könnyebb esetben a forró páka leégeti a lakkot, ellenállóbb anyagoknál csiszolást, mechanikai 

marást kell alkalmazni. Többféle polimert használnak: akril, uretán, szilikon alapú műgyantát, ezek mártással 

vagy porlasztással vihetők fel, amit hőkezeléssel vagy UV-vel keményítenek. Újabb fejlesztés a parilen bevonat, 

ez gőzfázisból történő leválasztással készül, vékonyabb, mint a többi, hibátlan, lyukmentes a réteg, védő 

tulajdonságai kiválóak, de javításkor nehezebb az eltávolítása is. 

Javítás (rework) 

A gondos, fegyelmezett gyártás mellett is 

bekövetkezhetnek hibák. Ezek javítása 

gazdaságilag általában indokolt, hiszen egy 

értékes panel menthető meg egy-két 

forrasztás javításával, egy alkatrész 

cseréjével. Ugyanakkor vannak biztonsági 

szempontból kritikus alkalmazások, ahol 

nem engedhető meg a kicsivel kevéssé 



25 
 

megbízható javított, újraforrasztott modulok használata.  

A javítás nagyrészt kézi munka, jól képzett dolgozókkal, sok, speciálisan kialakított szerszám és kisebb gép 

segítségével. A fenti ábrán egy egyszerűbb rework állomás és pár célszerű eszköz látható.  A BGA tokozású IC-

k, ahogy a szerelésnél, a javításnál is új kihívást jelentenek, ki és beforrasztásuk nagy gyakorlatot, komoly 

eszközöket igényel. Az ilyen rework állomás fő elemei: 

• infrás hátoldali előmelegítés, a hősokk megelőzésére, 

• finoman pozícionálható NYÁK tartó asztal, 

• felső melegítő fej 

o infra és/vagy lassan áramló meleg levegős fűtéssel, 

o az alkatrészek méretéhez beállítható hőprofillal, 

o az alkatrészek méretéhez igazodó cserélhető aperturákkal, 

• nagy felbontású kamerás pozícionáló, 

• ezeken túl a visszaforrasztható BGA IC-ket újragolyózó célszerszám. 

 

Ellenőrzés 

A technológiai sorból kiemelve tárgyaljuk, mert vannak gyártásközi és un. sorvégi ellenőrzési lépések, így 

inkább a mérési elvek szerinti ismertetés a célszerűbb. 

 

 

Még folytatni kell: 

Ellenőrzés optikai   AOI, RTG  elektromos: komponens, ICT termikus, 

klíma, élettartam, stb    Elfogadási kritériumok:  IPC 610 

ESD védelem 


