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Do sborníku mohly být zařazeny pouze anotace a odborné příspěvky, které jsme obdrželi před
uzávěrkou Bulletinu.
Uvedené materiály neprošly jazykovou redakcí.

Miniaturizace v elektronice aneb jak vyrábět výrobky s vyšší integrací
R. Boyle, HENKEL
Spotřebitelé požadují více funkcí u elektronických výrobků, se kterými pracují, u automobilů
a průmyslových výrobků vyžadují další zařízení, které učiní jejich život jednodušší. Ještě
důležitější je integrovat více senzorů a ovládacích prvků do těchto zařízení, aby byla
bezpečnější. Je požadováno, aby ruční přístroje pracovaly rychleji, měly více funkcí, větší
výdrž baterie a přitom byly stále menší pro snadnou manipulaci a dopravu. K dosažení těchto
cílů musí mít elektronická zařízení více komponent, další doplňkové obvody ve stejné
velikosti nebo na menší ploše a musí zvládat více procesů.
Jediným způsobem, jak toho dosáhnout, je vyrábět komponenty menší a rychlejší. Tato
prezentace se bude zabývat těmito trendy a jejich dopadem na zpracování, manipulaci
a potenciální problémy s kvalitou, které mohou vzniknout z jejich použití. Zaměříme se na
trend v oblasti komponent, vliv na design DTS a šablon, jak to ovlivňuje proces tisku a reflow
a co dodavatelé pájecích materiálů mohou udělat pro zlepšení procesního okna.
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1. Interselect GmbH

German based Company.
more than15 years experience in
selective soldering.
wide range of soldering machine,

“VÁŠ PARTNER PRO SMT TECHNOLOGIE”

accessories and unique feature.
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www.myinterselect.de

1. Interselect GmbH
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2. Why selective soldering?

Our customers
•automotive sector
• contract manufacturer
• military
• vision technologies
• telecommunication sector
• medical
… and many more

Disadvantages of hand soldering:

Disadvantages of wave soldering:

• Reproducibility - Each soldering
process is necessarily individually
different and can not be reproduced
identically by the same person.

•
•
•
•
•
•

• High personel costs

www.myinterselect.de
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high operating costs
high solder consumption
many dross formation
solder mask required
high rejection rates
many reworking

www.myinterselect.de

2. Why selective soldering?
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3. Machine portfolio
more then 700 units sold world wide

Advantages Selective Soldering :

Precise automated soldering
Much higher productivity
Higher and more consistent solder
quality
Process safety
Perfect "no-clean process" low flux
application

www.myinterselect.de
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www.myinterselect.de
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3. Machine portfolio

3.1. Batch

Batch

- The IS-T-300 launched in January 2014

Inline

Solder surface area = 300X300 mm
Maximale PCB Größe = 300 x 500 mm

footprint

Advantages Inline:

Advantages Batch:

higher degree of automation
high throughput
lower personnel costs

cheaper purchase price
higher flexibility
easier handling
less maintenance

www.myinterselect.de
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www.myinterselect.de

3.2. Inline

8

3.2. Inline

IS - I - 460
modular with up to 4 PCB in production

IS - I - 460PD
modular with up to 6 PCB in parallel production

fluxing

preheating

preheating

2x soldering

www.myinterselect.de

fluxing

soldering
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www.myinterselect.de

3.3 Features
Unique Features on all InterSelect machines

Kontaktní informace

Amtest Czech Republic, s.r.o.
Ječná 29a
621 00, Brno

very small footprint
big soldering area
large area top and bottom preheat
fast and easy programing software
very low power consumption
extremely flexible setup and handling
fast ROI

www.myinterselect.de

Tel:
Fax:
E-mail:
Web:
11

8

+420 541 634 353
+420 541 634 461
info@amtest-group.cz
www.amtest-group.com
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Teplotní profil - chyby při procesu pájení přetavením
Karel Dušek, ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, katedra elektrotechnologie
Příspěvek se zabývá výběrem některých chyb, které mohou vzniknout při procesu pájení
přetavením.
Pájení přetavením spočívá v ohřevu osazené desky plošných spojů (DPS). Pro pájení
přetavením je charakteristický teplotní profil, který je předepsán výrobcem pájecí pasty. I přes
uvedený teplotní profil, není v praxi možné dosáhnout homogenní rozložení teploty na cele
DPS. Hraje zde roli mnoho faktorů, mezi které patří například rozdílná tepelná kapacita
součástek, způsob ohřevu, uspořádání součástek, použité materiály apod. Příklad teplotního
profilu včetně tolerance průběhu je uveden na obrázku 1.
Tabulka 1 pak prezentuje vlivy parametrů teplotního profilu na možné problémy, které
se při pájení mohou vyskytnout.

Obr. 1. Příklad teplotního profilu včetně uvedených tolerancí

9

Tabulka 1: Vliv parametrů teplotního profilu na možné problémy [1]

U teplotního profilu je důležitá nejenom maximální dosažená teplota, ale i doba předehřevu,
doba, kdy pájecí slitina setrvává v tekutém stavu, gradienty teploty apod.
Přičemž příliš nízká maximální teplota způsobí nedostatečné prohřátí - riziko nepřetavení
pájecí slitiny. Příliš vysoká teplota má za následek vyšší míru deformace, oxidace, riziko
odsmáčení pájecí slitiny apod.
Doba předehřevu má vliv na prohřátí DPS před zapájením a na aktivaci tavidla. Při krátké
době předehřevu nemusí být DPS dostatečně prohřátá, oproti tomu při dlouhé době
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předehřevu může docházet k vysušení pájecí pasty a následnému nesmočení pájecích plošek
roztavenou pájecí slitinou.
Doba, kdy pájecí slitina setrvává v tekutém stavu, je důležitá z pohledu tvorby
intermetalických slitin, respektive má vliv na jejich tloušťku.
Příliš pomalý nárůst teploty (gradient teploty) prodlužuje dobu pájení a může pak docházet
k výše zmíněným jevům, zatímco příliš rychlý nárůst může mít za následek například
rozstřikování složek z pájecí pasty nebo tzv. popcorn efekt (delaminace pouzdra vlivem
absorbované vlhkosti v pouzdře).
V průběhu procesu pájení dochází k řadě efektů, které mají vliv na výslednou kvalitu zapájené
DPS. Zde, kromě výše zmíněných faktorů, hraje dále roli například: koeficient teplotní
roztažnosti, povrchové napětí, latentní teplo, smáčení apod.
Pozitivní vliv povrchového napětí a smáčení je patrný v momentě přetavení pájecí slitiny, kdy
dochází k takzvanému efektu samo-vyrovnání (self-aligment effect). Roztavená pájecí slitina
má charakter tekutiny, která se snaží zaujmout povrch s minimální energií. Osazená součástka
se tak díky povrchovému napětí a smáčení centruje na pájecích ploškách. Osazení součástek s
mírným posunutím vůči pájecím ploškám v některých případech tedy nemusí patřit
k závažným chybám povrchové montáže. Efekt samo-vyrovnání je zachycen na obrázku 2.

Obr. 2: Efekt samo-vyrovnání (self-aligment effect) [2]
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Oproti tomu má smáčení a povrchové napětí na svědomí také některé negativní vlivy, mezi
které patří například efekt tzv. náhrobního kamene (tombstone efekt), viz fotografie na
obrázku 3.
Tento efekt je charakteristický pro dvou-vývodové SMD (surface mount device) součástky a
dochází k němu v průběhu procesu přetavení, kdy nastane nerovnoměrné rozložení sil (ve
většině případů vlivem přetavení pájecí pasty v rozdílném čase), které působí na vývody
součástky a tím dojde k jejímu nadzvednutí. Experimentálně bylo ověřeno [3], že výskyt
tohoto efektu je častější u technologie pájení v parách.

Obr. 3: Fotografie efektu náhrobního kamene (tombstone efect) [3]
Velmi významnou roli z pohledu kvalitně zapájených spojů hraje rozdílný koeficient teplotní
roztažnosti, který může na osazené DPS způsobit deformaci. Ta může mít za následek
opravitelné chyby jako například můstky, studené spoje apod. případně neopravitelné chyby
jako například trhliny, které jsou navíc velmi špatně detekovatelné. Příklad deformace DPS se
součástkou vlivem rozdílné teplotní roztažnosti je uveden na obrázku 4.
.
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V případě rozdílného koeficientu teplotní roztažnosti DPS a pouzdra součástky dochází
v průběhu ohřívání/chlazení k jejich vzájemnému průhybu/deformaci tzv. „warpage efektu“.
Tento efekt může mít za následek opravitelné chyby (můstky, otevřené spoje), ale i chyby
neopravitelé - trhliny (u součástky, uvnitř DPS). Schematiky je tento efekt spolu s některými
vadami včetně „head in pilow“ efektu znázorněn na obrázku 5.

Obr. 5: Schematické znázornění Warpage efektu (prohnutí pouzdra)
Head in pilow efekt je charakteristický při pájení BGA součástek. Při ohřevu dochází
k nadzvednutí vývodu/kuliček BGA směrem od pájecí plošky s nanesenou pájecí pastou.
V zóně přetavení pak dojde k samostatnému přetavení pájecí pasty a kuličky pájecí slitiny
BGA. Při chlazení dochází k vyrovnání prohnutí, nicméně přetavená pájecí slitina na pájecí
plošce se již nespojí s přetavenou kuličkou pájecí slitiny BGA. Vznik head in pillow efektu
v souvislosti s teplotním profilem je znázorněn na obrázku 6 spolu s fotografií v řezu na
obrázku 7.

Obr. 6: Schematické znázornění vzniku head in pilow efektu [3]
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Obr. 7: Fotografie výbrusu head in pillow efektu.
V průběhu procesu pájení dochází ke změně skupenství pájecí slitiny, kdy při dosažení teploty
tání přechází pájecí slitina z pevné do kapalné fáze. Při této přeměně pájecí slitina spotřebuje
určité množství energie, potřebné pro její roztavení (pájecí slitina tuto energii pohlcuje). Když
pájecí slitina tuhne, tak tuto energii vydává. Tato energie je označována jako skupenské
(latentní) teplo tání, respektive tuhnutí. Samozřejmě zde platí zákon o zachování
energie: energie dodaná do pájky ve formě skupenského tepla, se musí z pájky také uvolnit.
Literatura [3] uvádí, že při chladnutí (rychlostí 5 K/min) malého množství (konkrétně 163,2
mg) čistého cínu může skupenské teplo vyvolat uvnitř kovu nárůst teploty až o 20-30°C, viz
obrázek 8.

Obr. 8: Chladnutí čistého cínu 5K/min [4]
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Vliv skupenského tepla pájecí slitiny na teplotní profil je patrný z experimentu, kdy byl
nejprve změřen teplotní profil u pájecí plošky bez přítomnosti pájecí slitiny a následně
teplotní profil u té samé pájecí plošky na které byla přetavena pájecí slitina Sn96,5Ag3Cu0,5
(o hmotnosti 25 mg). Takto naměřené teplotní profily (bez a se slitinou na pájecí plošce) jsou
uvedené na obrázku 9.

Obr. 9: Naměřené teplotní profily pájecí plošky bez přítomnosti pájecí slitiny a u pájecí
plošky, na které byla přetavena pájecí slitina Sn96,5Ag3Cu0,5 (25 mg)
Díky skupenskému teplu dochází k okolní změně teploty, kdy roztavení pájecí slitiny okolní
teplotu snižuje, zatímco její tuhnutí okolní teplotu zvyšuje. Změna teploty závisí na mnoha
faktorech (hustota pájených spojů, množství pájky, tepelná vodivost apod.) Díky tomu se
může teplota v okolí pájených spojů podstatně lišit oproti předpokládané teplotě, která je
v peci. Tento efekt spolu s dalšími vlivy muže způsobovat vznik trhlin v okolí pájecích plošek
(tzv. pad crattering), viz obrázek 10.
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Obr. 10: Fotografie výbrusu vývodu BGA připájeného na DPS s pad cratering defektem [5]
Více o těchto a dalších vlivech bude pojednáno v samotné přednášce.

Použité zdroje:
[1] ‘LEAD-free ALLOYS - reflow_profile_supplement-lead-free_9.15.pdf’. .
[2] ‘5.1.4 Examples of Problems in BGA Mounting | Renesas Electronics Europe’. [Online].
Available: http://www.renesas.eu/products/package/manual/5/5_1/5_1_4/index.jsp.
[Accessed: 20-Mar-2016].
[3] K. Dusek, V. Straka, M. Brejcha, and I. Beshajova Pelikanova, ‘Influence of type of
reflow technology and type of surface finish on tomb stone effect’, in Electronics Technology
(ISSE), 2013 36th International Spring Seminar on, 2013, pp. 132–135.
[4] J.-C. Zhao, Methods for Phase Diagram Determination. Elsevier, 2011.
[5] J. 5 and 2012 Darvin Edwards | Electronic Design, ‘PCB Design And Its Impact On
Device Reliability’. [Online]. Available: http://electronicdesign.com/boards/pcb-design-andits-impact-device-reliability. [Accessed: 20-Mar-2016].
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THERMAL SYSTEMS * FOAM-DISPENSING SYSTEMS * CONTRACT GASKETING * LASER SYSTEMS
CeraCon GmbH
Talstr.2
D-97990 Weikersheim
Germany
Telefon +49 (0)7934 9928 0
Telefax +49 (0)7934 9928 600
www.ceracon.com ⋅ epost@ceracon.com

Reduced Floor Space Requirements for Thermal Processes > 20 min
(curing, drying etc.)
There is a growing number of thermal processes which are – among others – also related to electronic
industries but which do not fit to the parameters of the standard soldering process. Soldering typically
takes approx. 4-5 min total process time, consisting of ramp-up, hold time and cool down. Other
thermal processes like curing of glue, drying of silicon for sealing purposes, hardening of under-fill
material, treatment of ceramic substrates or of thermally drying lacquers (not UV- or IR-drying) often
require process times of 20 min or more. With the (almost) finished products that consist of different
materials with different expansion coefficients or at products with high masses (such as rotor lamella,
where epoxy covers are used for sealing purposes), the ramp-up is often limited to 10 K/min or less. In
such cases, the heating from 20 °C (ambient) to 140 °C (hold temperature) at 8 K/min already adds 15
min to the total process time. The same gradient typically applies to cooling down. In continuous highcapacity production, such a process may cause serious problems as the equipment for thermal
treatment (i.e. oven) will take a lot of space in the production floor.
A simple calculation:
4 products per minute (e.g. PCB, substrate, housing etc.), size 160x160x35 mm each (LxWxH),
total process time = 60 min (15 min heat-up, 30 min hold, 15 min cool-down) = 240 parts in process.
Calculating a horizontal inline oven with a 3-lane-conveyer and no distance in-between each two
products in transport direction will need 240:3 = 80 products in each lane.
160 mm x 80 parts = 12.8 m length of process tunnel [and width of the oven approx. 1.0 m]
A space saving solution for such processes are inline ovens
where the products (PCBs) are transported vertically –
sometimes called “paternoster systems”.

If we place 4 products on a carrier (oven
tray – see top right), the above capacity
(240 parts in process) can be handled in
a vertical system with a footprint of
2.2 x 1.3 m (total height = 3.35 m for
a 14-zone-oven).
Required floor space:
Horizontal System: 12.8 x 1.0 = 12.8 m2
Vertical System:

2.2 x 1.3 = 2.9 m2
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For our vertical ovens we have different transport systems. A selection of different solutions you can
see below. With these thermal systems we can realise manual loading and fully automated solutions.
Paternoster
-

Movement with gondolas

-

One temperature zone in the oven

-

Simple technology

-

Level of work-piece concentration: low

Chain-System
-

Usage of line carrier or oven-tray

-

Combination of heating and cooling possible

-

Different temperatures in the zones possible

-

Movement by chain conveyors

-

Very low concentration of lubricants in the process zone

-

Level of work-piece concentration: medium

Tray Stack-System
-

Combination of heating and cooling possible

-

Different temperatures in the zones possible

-

Up to 14 different zones

-

Movement by tray-stacks

-

No lubricant in the process zone

-

Standard version suitable for cleanroom ISO7

-

Level of work-piece concentration: high

Multilayer horizontal system
-

Usage of line carrier or oven-tray

-

Combination of heating and cooling possible

-

Different temperatures in the zones possible

-

Movement by tray-convoy

-

No lubricants in the process zone

With all that different possibilities to equip a thermal-system, we make sure to have the right
technology for every process and work-piece. It doesn’t matter if you have small printed circuit boards
or massive modules, we have the proper solution for your requirements.

CeraCon GmbH
Talstr.2
D-97990 Weikersheim
Germany
Telefon +49 (0)7934 9928 0
Telefax +49 (0)7934 9928 600
www.ceracon.com ⋅ epost@ceracon.com
THERMAL SYSTEMS * FOAM-DISPENSING SYSTEMS * CONTRACT GASKETING * LASER SYSTEMS
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Technická čistota – nové trendy v čištění elektronických sestav
PBT Rožnov p.R., s.r.o., (Michal Šaffer)

Na rozdíl od minulosti, kdy koncoví
zákazníci při specifikaci technických
požadavků hotových výrobků často
zadávali přesné limity čistoty vyrobených
(případně umytých) DPS, je moderním
trendem pouze požadavek na úspěšné
absolvování testů životnosti. Je pak na
výrobci navrhnout DPS a výrobní proces
tak,
aby
konečný
výrobek
test
absolvoval při co nejnižších nákladech.
Stanovení
přesných
kvalitativních
požadavků na čistotu se tak přesouvá na
výrobce, a to jednak ve fázi návrhu DPS
a návrhu její výroby, tak při nastavení
parametrů
pro
sledování
kvality
výrobního procesu. Detailní porozumění jednotlivým testům (iontová kontaminace, SIR test,
iontová chromatografie), jakož i znalost příslušných IPC standardů, se stávají nezbytnou
podmínkou pro smysluplnou diskusi mezi koncovým zákazníkem a výrobcem.

Výsledek měření na iontovém chromatografu

Jedním z novějších požadavků koncových zákazníků je požadavek na technickou čistotu
komponentů. „Čistota komponentů vyjadřuje absenci částic na komponentech, které by jinak
mohly narušit následné výrobní procesy a/nebo mít vliv na výkon komponentů nebo celé
sestavy“. (Zdroj: ZVEI Guideline: Technical Cleanliness in Electrical Engineering)
Potencionálními chybami při nedostatečné
technické čistotě mohou být:
- Elektrický zkrat
- Kratší izolační vzdálenost
- Elektrická izolace kontaktů
- Snížená smáčivost / pájitelnost
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Potencionálních zdrojů během výrobního procesu je mnoho (depanelling, pájení na vlně, dodatečná montáž šroubů, ...) a významnou roli hraje i povaha částic (kovové, nekovové, vlákna).
Vyhodnocení čistoty je komplexní proces a vyžaduje si jednak klasifikaci přítomných částic podle
jejich velikosti a povahy, jakož i vyhodnocení možného vlivu těchto částic:
- Určení oblastí citlivých na znečištění částicemi
- Identifikace negativního vlivu znečištění částicemi v daném místě
o Posouzení konstrukčních prvků
o Hodnocení případů selhání
o Testy na zasažených komponentech
o Simulace
- Vyhodnocení požadavků na výrobní proces z pohledu nákladovosti a nejlepší dostupné
technologie.
Dostupné normy a pokyny:
VDA Volume 19 Part 1 – Inspection of Technical Cleanliness
VDA Volume 19 Part 2 – Technical Cleanliness in Assembly
ISO 16232: Cleanliness of Components for Fluidic Systems
ZVEI Guideline: Technical Cleanliness in Electrical Engineering
Guideline Technical Cleanliness for High Voltage Components

Příklad analýzy technické čistoty DPS
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Výkon čistícího procesu a jeho zjišťování
VLADIMÍR SÍTKO
PBT Works sro., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Lesní 2331, email: info@pbt-works.com
www. pbt-works.com
Abstrakt
Při plánování nových výrob i při posuzování možností provedení prací na zakázkách je jedním ze stěžejních
faktorů pro výpočet ceny a tím i návratnosti projektu určení kapacity všech technologických operací.
Čištění elektronických sestav je v tom směru mnohdy problematická operace, protože během kalkulace je
většinou jen málo informací o plánované sestavě. Z toho vychází většina zadání, se kterými se jako výrobci a
dodavatelé technologií pro čištění často potkáváme.
Potřebujeme stroj: největší DPS je ( X*Y) maximální počet DPS je A/ hod. Nabídněte stroj a doložte
údaje ke spotřebě médií.
Co chybí?
1. Alespoň odhad velikostního sortimentu
2. Specifikace předchozího procesu (typ tavidel, teplotní expozice tavidel při pájení)
3. Typ zástavby specifikace komponent s vysokým MSL
4. Kritéria čistoty
1: Sortiment: je obtížné, zvláště pro zakázkové výroby, definovat velikostní sortiment přesně, je však nutné
udělat alespoň odhad celkové čištěné plochy, nebo zadat nejfrekventovanější formát. Jinak hrozí nákup i
několikrát předimenzované technologie.
2: Pájecí proces
2:a)
výjimečně vysoké teploty pájení a jejich dlouhá expozice na DPS výrazně znesnadňují následné čištění
2: b)
většinou zcela chybí optimální výběr systému tavidel pro následné čištění
Výrobci past dosud neposkytují informace o čistitelnosti past a tavidel, výběr tavidel je prováděn
převážně podle kritérií pájení a nákupní ceny.
3: Komponenty: Čistit sestavy se základními SMD komponentami, ( SOIC, čipy do velikosti 0402, čipy
s krátkými terminály, BGA, je dnes již snadné. Problém nastává při řadě pouzder, na které přednáška
upozorňuje , které jsou kombinací obtížně čistitelných pouzder ( LGA, MELF) spolu s nevhodně ošetřeným
okolím při konstrukčním návrhu.
4: Kriteria čistoty:Stále ještě je řada výrobců elektronických sestav, kteří podceňují kritéria čistoty. Většina
zadání směřuje na splnění nějaké hodnoty iontových nečistot měření kontaminometrem, nebo jiným
ekvivalentním způsobem ROSE podle IPC TM 650-2.3.25. Pokud je tato hodnota výsledkem jiných zjištění
(např. testů SIR při definovaných klimatických podmínkách, nebo simulace stárnutí a koroze, je vše naprosto
v pořádku.
Většinou tomu tak ale není.
Jen stručně: hodnota 1,57uG/cm2 vznikla v 60 letech, kdy neexistovalo SMD, byl všeobecně používán tavidlový
systém R ( podle tehdejších Mil norem se pro vojenské sestavy, o které především šlo, směla používat pouze
neaktivovaná kalafuna.) Ta se v lihu a IPA ideálně rozpouští, Dnešní low-solid syntetická tavidla stavěná pro
bezolovnatou technologii a NO- CLEAN proces spotřební elektroniky ne. Tedy jejich zbytky pod komponentami
kontaminometr prostě NEVIDÍ.
Sestava je bezpečně čistá tehdy, pokud pod komponentami nejsou zbytky nerozpuštěných, nebo
narušených tavidel.
Takovými neoptimálně danými zadávacími parametry se výrazně prodlužuje potřebná projektovaná doba čištění
(i v násobcích procesního času) a výrazně klesá ekonomika čistícího procesu (potřebná strojní kapacita,
zástavbová plocha, obsluha, spotřeba čistidel, vody, produkce odpadních vod, tepelná zátěž do prostoru atd.)
.Tato přednáška chce ukázat, jak s pomocí kalibračních substrátů PBT CTS1 je možné poměrně přesně stanovit
rozdíly mezi:
• Rozpustností různých tavidel při definovaném čistidle (nebo opačně – optimalizovat výběr čistidla
k danému tavidlu).
• Jednotlivými principy strojů
• Jednotlivými způsoby aktivace procesu při mytí.) postřik ve vzduchu, postřik pod hladinou, ultrazvuk.
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Celá metodika porovnání je založena na snímání dynamiky procesu mytí pod komponentami pomocí testovacích
substrátů, nasycených příslušnými tavidly . Postupným odečítáním množství tavidlových zbytků pod maketami
komponent vznikají tzv. mycí charakteristiky, které zachycují průběh vymývání pod čipy v čase.
Jejich porovnání je potom velmi názorným podkladem pro hodnocení optimálního výběru stroje, čistidla a
tavidla pro projektovaný proces, nebo zakázku. Hodnoty, získané touto metodou (potřebný čas mytí) velmi dobře
korelují s praktickými hodnotami na DPS , s přihlédnutím k potřebným korekcím podle typů komponent, které
se na DPS vyskytují.
Systematické používání této metody při vývoji strojů PBT Works vedlo k zavedení několika základních
charakteristických prvků, které výrazně zvyšují účinnost a rychlost čistícího procesu.
Přímé proudění, Přímý lineární postřik, a Přímé sušení (s velkým podílem kinetické energie vzduchu)
Rovněž použití ultrazvuku se i přes zažitý odpor, který pramení z historických zkušeností a zákazů znovu
rozšiřuje. Minimálně v oblastech velkosériové výroby, kde se denně nemění výrobek, jde o velmi účinnou a
BEZPEČNOU metodu.

Jednou ze základních strategií, které jsou ve všech strojích PBT Works, určených primárně pro čištění sérií
elektronických sestav zapracovány, je maximální dodržení rovnoměrnosti účinků v čistícím prostoru.
Jedině tak má smysl sledovat technologické parametry procesu čištění pro jeho zpětnou traceabilitu.

% zbytků

Mycí charakteristika rotačních ramen tavidlo XM5,

Střed pole

Obvod pole

min

Čistící křivka z procesu s otáčivými postřikovými rameny například demonstruje, že rychlost čištění uprostřed je
násobně vyšší, než na okraji pracovního pole. Takový proces je snad vhodný pro šablony a misprinty, jeho
použití pro čištění elektronických sestav vyžaduje prodlužení nezbytně nutné doby čištění nad potřebnou mez a
zvyšuje rizika problémů s kompatibilitou ( nápisy na komponentách, štítky, narušení pouzder ne zcela robustních
komponent.
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V neposlední řadě jde i o hospodárnost, procesu, protože delší potřebná doba mytí znamená nutnost pořízení
většího stroje s větší spotřebou médií a zástavbového prostoru.
Porovnání čistících křivek pro tavidla optimalizovaná pro čištění (stále low solid, lead free) a tavidla určená
převážně pro proces bez čištění ukazuje, že vhodným výběrem systému tavidlo/ čistidlo můžeme velmi výrazně
ušetřit na investicích i provozu čistícího procesu.
Porovnání mytí v kazetě , stroj COMPACLEAN
Rozteč DPS v kazetě 10mm

Rozteč DPS v kazetě 20mm
Obtížně rozpustné tavidlo
Optimálně rozpustné tavidlo

Takovou technologii pro počáteční výběr systému tavidlo – čistidlo dnes máme k dispozici a je k dispozici i pro
optimalizaci produkčního procesu pro naše zákazníky.

Základní informace www. pbt.cz
Detaily, videa, možnost dotazů – www.pbt-works.com
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Verifikace teplotních charakteristik pájecích strojů
W. Antoniak, ECD, M.Abel, ABE.TEC Ostřešany (Pardubice)
Electronic Controls Design Inc. (ECD) je společnost uznávaná po celém světě jako špička v
oblasti tepelného monitorování a analýzy technologií. Se základnou v Milwaukie, stát Oregon,
je společnost průkopníkem v oblasti designu, vývoje a výroby moderních tepelných
profilovacích systémů a softwaru určeného ke sledování a analýze procesních teplot v
různých průmyslových odvětvích, včetně elektroniky, solárních systémů, pečení, a mnoha
dalších. Dobře známé pro své bohaté datové softwarové platformy a robustní funkčnost
hardwaru, výrobky ECD jsou volbou inženýrů a profesionálů po celém světě.
Oblasti výroby:
•
•
•
•
•
•
•

Přenosné tepelné profiloměry.
Přístroje pro optimalizaci pájecí vlny.
Nástroje pro plánování automatických přetavovacích pecí.
Monitorovací přístroje.
Optimalizační systémy pro dávkování tavidla.
Systémy sledující vytvrdnutí práškových barev.
Systémy pro optimální efektivitu výroby, aj.

www.teplotni-profilomery.cz
www.ecd.com
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Opravy DPS s BGA a SMD od 008004
A. Schmidt, FINETECH, M. Abel, ABE.TEC Ostřešany (Pardubice)
Finetech je německá společnost nabízející inovativní řešení pro téměř všechny druhy
opravářských a mikromontážních systémů.
Společnost Finetech byla založena v roce 1991, kdy vstoupila do odvětví zaměřujícího se na
zařízení pro přepracování DPS. V listopadu 2009 Finetech získala společnost Martin GmbH,
čímž rozšířila svoji výrobu také o nové typy opravářských stanic a dispenzní systémy. Díky
této akvizici nabízí Finetech kompletní rozsah opravářských systémů, od jednoduchý ručních
pájecích technologií a základních opravářských systémů až po pokročilá zařízení pro
komplexní aplikace. Finetech nabízí flexibilní přístup k zákaznické podpoře a vítá možnost
vytvářet upravená, efektivní řešení pro specifické aplikace. Společnost poskytuje vysoce
kvalitní produkty, které drží krok s novým vývojem na trhu, a poskytuje hluboké procesní
know-how s bezkonkurenční možností modularity.
K dispozici jsou ruční, poloautomatické a automatické Fineplacer® systémy, které mají
modulární design a umožňují tak maximální flexibilitu procesů. Aplikace sahají od výzkumu
a vývoje a prototypování (vysoká přesnost, nízký objem) až po plně automatizovanou výrobu
o vysokém objemu.
Zákaznické služby společnosti působí v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně
letectví, zdravotnické techniky, spotřební elektroniky, polovodičů, optoelektroniky, vojenské
techniky, vysokých škol a výzkumných zařízení. Díky působní po celém světě Finetech
spolupracuje se společnostmi v počáteční fázi i nadnárodními korporacemi.
www.bga-rework.cz
www.finetech.de
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Elektromigrace na elektronických sestavách
/Jiří Starý, Ondřej Tylich, FEKT VUT Brno, stary@feec.vutbr.cz /
Současná montážní a propojovací sestava je charakterizována miniaturizací, vyšší
zástavbovou hustotou, menší vzdáleností mezi vodiči, širokou škálou používaných materiálů,
s častou absencí čistících postupů i nehermetičnosti pouzder. Na elektroizolačním povrchu tak
dochází k adsorpci atomů i molekul nejenom tavidlových zbytků a molekul polární kapaliny
tvořící elektrolyt (nejčastěji vody). Vzájemná interakce kovových materiálů s polárním
prostředím i přiloženým elektrickým napětím je tak spojená s chemickými reakcemi a
následnou povrchovou i objemovou difúzí. Urychlení těchto elektrochemických dějů
napomáhají vyšší pracovní teploty, RH, přítomnost molekul vody, velikost a frekvence
elektrického napětí mezi vodiči. Výsledkem je často tzv. elektromigrace, která je spojená se
snižováním povrchového izolačního odporu, s korozí, s růstem dendritů/vláken a vytvářením
následných zkratů.
ROZDĚLENÍ ELEKTROMIGRACE
Elektromigrace se dělí podle druhu probíhající reakce na fyzikální (suchá elektromigrace) a
elektrochemickou (iontová elektromigrace). Termínem elektromigrace nejčastěji
charakterizujeme elektrolytickou (iontovou) elektromigraci.
 Elektrolytická (iontová) – elektrochemická reakce, která probíhá za
o okolní teploty ( < 100 °C)
o nízké proudové hustoty ( < 1 mA.cm-2)
o normálních podmínek s žádnou viditelnou vlhkostí - vlhká nebo také
stříbrná elektromigrace („Humid“).
o viditelné vlhkosti na vodiči - mokrá elektromigrace („Wet“)
 Suchá elektromigrace (přesun hybnosti elektronů) – fyzikální reakce
o vysoké teploty ( > 150 °C)
o vysoké proudové hustoty ( > 104 A.cm-2)
ELEKTROLYTICKÁ (IONTOVÁ) ELEKTROMIGRACE
elektrochemický jev, ve své podstatě druh elektrolytické koroze, kde na elektroizolační
podložce (např. DPS) působením elektrického pole ve vhodném a spojitém vlhkém prostředí,
dochází k uvolňování kovu a jeho přemisťování. Iontová elektromigrace se dělí na vlhkou a
mokrou.
 Vlhká elektromigrace (Humid electromigration)
dochází k tvorbě oxidu na stříbrném vodiči s kladnějším potenciálem (anoda). V oxidu
vznikají kladně nabité ionty, které pod vlivem elektrického pole putují po vlhkých místech
v ploše izolantu nebo samotným izolantem směrem k zápornějšímu vodiči (katoda), na kterém
se zachytí opět ve formě stříbra. Mechanismus elektrolytické elektromigrace je rozdělen do tří
kroků: rozpouštění (electrodissolution), transport iontů, depozice (electrodeposition).
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Elektromigrační mechanismus vytváří dva samostatné, i když ne vždy odlišné účinky,
které vedou k poškození elektrické funkčnosti obvodu. Jedná se o nárůst koloidních částic a
dendritické přemostění. Koloidní částice stříbra (nebo mědi) se často objevují jako tmavé
oblasti, tvořící se kolem kladnější elektrody. Nemusí být po celé ploše elektrody v kontaktu.
Dendritický růst je výsledkem skutečnosti, že ionty mají tendenci se ukládat ve formě jehliček
a hrotů na katodě viz obr. 6. Jakmile vznikne zárodek hrotu, dojde k navýšení proudové
hustoty ve špičce a k zvýšení pravděpodobnosti
dalšího nárůstu. Výsledkem je zrychlený růst
dendritu ve formě tenkých černých vláken
stříbra od záporné katody ke kladné anodě.
V průběhu růstu dendritu zpravidla dochází
k větvení
dendritu
v definovaných
krystalografických úhlech a tím ke vzniku
typické dendritické struktury.
Obr. 1 Dendritická struktura
Ve chvíli, kdy dojde k prvotnímu přemostění dendritem nebo koloidními částicemi,
nastane náhlý pokles odporu. Z počátku bude pokles odporu malý vzhledem k malé ploše
přemosťujícího dendritu. Narůstání dalších dendritů a jejich zesilování má za následek další
rychlejší pokles odporu, dostatečný ke vzniku elektrického zkratu.
 Mokrá elektromigrace (Wet electromigration)
pokud se v mezerách mezi vodiči objeví vlhkost v podobě kapek vody, dojde k zesílení
a zrychlení elektromigrace o několik řádů.
Přemostění z katody k anodě za těchto podmínek může být pozorováno u mědi, zlata,
cínu, niklu, olova, paladia, ale ne u kovů s ochranným oxidem jako chrom, hliník a wolfram.
Vlhká elektromigrace se stala kvalitativním problémem u obvodů s integrovanými obvody,
hybridními obvody a celkově obvody s malými mezerami mezi vodiči. U spousty zařízení
dochází k chybám u pozlacených kontaktů vlivem přemostění blízkých kontaktů dendrity.
Chyby bývají způsobeny zkondenzovanou vlhkostí nebo přítomností chloridů.
Elektrolytická elektromigrace je jev vyskytující se převážně u stejnosměrného proudu.
Směr elektromigrace může být otočen obrácením polarity aplikovaného elektrického pole.
Pokud je aplikován běžný střídavý proud (s frekvencí 60 Hz), dochází k mnohem menší
elektromigraci a prakticky žádná elektromigrace není přítomna při vysokých frekvencích.
I přesto, že elektromigrace se teoreticky týká spousty kovů, pouze stříbro a v omezené
míře měď a cín podléhají jejím účinkům v nekondenzujícím, ale vlhkém prostředí. Ostatní
potenciálně náchylné kovy potřebují viditelnou vrstvu vody (zkondenzované kapky), aby
došlo k elektromigraci při běžné pokojové teplotě.
FORMY IONTOVÉ MIGRACE
 dendritická
 vláknová
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Na pozitivně nabité elektrodě (anodě) dochází k oxidaci a k vytváření pozitivně nabitých
iontů, které se přemisťují k negativně nabité katodě. Zde se akumulují a vytvářejí kovové
dendrity, které tak redukují prostor mezi elektrodami (pájecími ploškami, plošnými vodiči,
prokovenými otvory aj.). Tím dochází ke snižování elektroizolační vzdálenosti, případně až
ke vzniku kovových propojení mezi elektrodami. Zpravidla se na tento jev díváme jako na
plošný jev, ale je to i jev prostorový, kdy dochází k pronikání iontů i do prostoru
elektroizolačního materiálu, který je částečně porézní. V tomto případě hovoříme o růstu
vláken mezi katodou a anodou podél skleněných vláken materiálu FR4). Jev se označuje CAF
(Conductive Anodic Filament).

Obr. 2 Růst kovových dendritů

Obr. 3 Růst vodivých anodických vláken CAF

AKCELERAČNÍ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ RYCHLOST IONTOVÉ MIGRACE:
 materiál elektrod - kovu a jeho rozpustnost na ionty Ag>Cu>Pb>SnPb>Sn>Au
 elektroizolační povrch - porozita, drsnost, hygroskopičnost FR2>FR4>PI>Al2O3
 úroveň povrchové vlhkosti, vhodné ionty, např. Cl- a jejich koncentrace, pH < 7
o stav s neviditelnou vrstvou vlhkosti na povrchu
o stav s viditelnou kondenzovanou vrstvou na povrchu
 vyšší teplota
 větší napětí, ss. > stř., menší vzdálenost mezi elektrodami
PRAKTICKÁ MĚŘENÍ
Praktická část byla zaměřena na provedení různých testovacích měření. Byla provedena série
měření povrchového izolačního odporu (SIR) na deskách FR-4 s Cu hřebínkovým motivem
Byly měřeny desky znečištěné tavidlem, které neprošlo tepelným procesem, tavidlem
znečištěné desky, které prošly pájecím procesem a desky znečištěné tavidlem a zalakované.
Dále pak byly provedeny testy desek s nanesenými SAC pastami a desek prošlých pájecí
vlnou s olovnatou pájkou. Zároveň byly všechny desky podrobeny testům na elektromigraci.
Testy na elektromigraci a SIR probíhaly dle normy ANSI J STD 004 a IPC-TM-650. Desky
byly vloženy do klimatické komory na dobu 168 hodin s nastavenou relativní vlhkostí 95 %,
teplotou 40 °C a přiloženým napětím 10 V. Každý test
byl dle normy IPC-TM-650 proveden na minimálně
třech deskách pro každé tavidlo, aby mohly být
výsledky zprůměrovány. Dále byly provedeny
konduktometrická měření ionizovatelných nečistot
metodami ROSE a SEC.
Obr. 4 Testovací DPS dle IPC-B-25
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Byla provedena měření povrchového izolačního odporu desek se dvěma no-clean
tavidly rozdílných výrobců a testovány desky pro různé situace, které mohou ve výrobě nastat
1) vliv tavidlových zbytků, které se při procesu nanášení dostanou na druhou stranu
desky a nemusí projít úplným pájecím procesem, kdy dojde z větší části k rozložení tavidla
sledována změna SIR a vliv na elektromigraci.
2) druhá série testů byla provedena s tavidlovými zbytky které zůstanou na straně desky
otočené směrem ke zdroji ohřevu, tedy tavidlo prošlé pájecím procesem.
3) třetí test SIR s tavidly byl pro situaci, kdy zůstanou na desce tavidlové zbytky a deska
je zalakována konformním povlakem.
4) měření na deskách pokrytých olovnatou pájkou pájených pomocí pájecí vlny,
tavidlové zbytky nečištěny. Desky byly stárnuty stejně jako v prvních testech a po 168
hodinách byla pozorována změna SIR a povrchu.
5) testování desek s nanesenou SAC pastou od různých výrobců. Testování proběhlo
nejprve při stejných klimatických podmínkách jako první testy. Na ploškách s pastou zůstalo
po zapájení velké množství tavidla. Po 168 hodinách stárnutí se ukázalo, že velké množství
tavidla prakticky uzavřelo stříbrnou pájku od vlivu prostředí, pouze samotné tavidlo znatelně
zestárlo a popraskalo.
Za účelem zvýšení pravděpodobnosti vzniku dendridu při elektromigraci bylo na
vybrané tři testovací DPS s SAC pájkou a připojeno větší napětí 20 V, 50 V a 100 V při
relativní vlhkosti 95 % a teplotě 40 °C. Po 168 hodinách stárnutí byly testovací DPS vyjmuty,
proměřeny a nafoceny. Po stárnutí na jedné části motivu na desce s připojenými 20 V došlo ke
změně SIR o 4 řády. U ostatních desek se změna pohybovala
v průměru jednoho, maximálně dvou řádů. Po bližším
prozkoumání byl na desce nalezen dendrid vzniklý mezi
anodou a katodou na středním motivu desky u kombinace pinů
s nejmenším povrchovým izolačním odporem, viz Obr. 5. Byla
provedena pozorování optickým mikroskopem, elektronovým
mikroskopem i prvková analýza.
Obr. 5 Elektromigrace Cu
Závěrem lze konstatovat, že v podmínkách testování s relativní vlhkostí 95 %, a
relativně nízkou pracovní teplotou 40 °C a přiloženým napětím 10 V na obrazcích dle IPC B
25 s povrchem Cu, Sn63Pb i SAC se zbytkovými no clean tavidly na povrchu se
elektromigrace neprojevila. Teprve při vyšším testovacím napětí se objevily známky růstu
dendritů.

POUŽITÁ LITERATURA
[1]
SIMEON J. KRUMBEIN, Metalic electromigration phenomena, www.te.com/
documentation/whitepapers/pdf/p313-89.pdf, 16 stran
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TYLICH O., Elektromigrace tavidlových zbytků na povrchu DPS, diplomová práce, Vysoké
učení technické v Brně 2016
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http://www.narrowbandimaging.com/incoming/about_AMI
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Effect of Bi Content on Properties of Low Silver SAC Solders
M. Maalekian, Y. Xu, K. Seelig
AIM Solder
Abstract
Since the adoption of RoHS and the elimination of lead (Pb) from electronic grade
solders, Sn-Ag-Cu (SAC) alloys have become the de facto standard to replace lead (Pb)
bearing solders. SAC305 (Sn/Ag3/Cu0.5) is now the predominant alloy for SMT
soldering applications. SAC305 with a relatively high percentage of silver has an
inherent deficiency in drop-shock performance due to the formation of Ag3Sn platelet
crystals in the solidified solder joint. This characteristic is of particular concern due to
the explosive growth in electronic applications for portable/wearable devices. In this
paper, a systematic study is presented to address the effect of bismuth (Bi) content on
soldering and mechanical performance of reduced silver SAC alloys. Thermal behavior
(melting and solidification), wetting and spreading performance, and tensile and hardness
properties of various alloys are compared and a promising lead-free solder alloy is
recommended.
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Tomáš Ševčík
Amtech spol. s.r.o.
Škrobárenská 506/2 (provozovna)
617 00 Brno
Czech Republic
mobil: +420 736 532 881
t.sevcik@amtech.cz

APOLLO SEIKO – ROBOTICKÉ PÁJENÍ
Společnost Amtech v srpnu letošního roku rozšířila své portfolio o japonskou značku
Apollo Seiko. Tato společnost se specializuje na automatizované bodové pájení.
Společnost byla založena v roce 1969 a vznikla na základě potřeb automatizovat
proces ručního pájení. Cílem bylo zvýšit výkon a kvalitu pájení tím, že poskytuje
opakovatelný robotický proces. Od té doby, Apollo Seiko patentovala mnoho
procesů v selektivní pájecí technice. Proces robotického pájení zajišťuje nízké náklady
na provoz i údržbu.
Apollo Seiko má ve svém portfoliu hrotové pájení , které jsou buď součástí stolních
zařízení nebo pájecí hlavy lze využít jakou součást Scara robotů.
Kontaktní hrotové pájení je typickým a nejrozšířenějším způsobem, který je používán
na ručních pracovištích i v automatizovaných stanicích. Patentovaná technologie
zaručuje nejkvalitnější výsledky díky rychlému obnovení teploty pájecího hrotu.
Pájecí hroty jsou konstruovány jako kompaktní celek s topným tělesem
a termočlánkem. Keramické topné těleso obsahuje K-termočlánek a je vestavěno
v hrotu pájky z bezkyslíkové 99,9% mědi.
Pájecí hrot se za méně než 8 vteřin zahřeje z pokojové teploty na teplotu 350°C
a dokáže tedy během vteřiny zvýšit teplotu o 40°C. Tato dobrá dynamika zaručuje
konstantní teplotu během celého pájení.
Desktop systémy jsou určené pro stolní aplikace a následné nasazení v buňkách.
Jejich velkou předností je snadné a uživatelsky příjemné programování díky velkému
LCD displeji. Podavač cínu může pracovat s pájkou od průměru 0,4 do 1,6 mm,
kterou posouvá k pájecímu hrotu a současně cín jemně vroubkuje pro snížení
rozstřiku tavidla a zabránění vzniku kuliček cínu.
Řídící systém robota umožňuje díky svým PLC funkcím, komunikaci přes RS232C
sériovou linku a programovatelným vstupům a výstupům kompletní řízení celé
robotické buňky včetně potřebného zabepečení. Uložit lze stovky programů a jeden
program může obsahovat až 1000 kroků.
Pájecí automaty s použitím desktop robotů jsou pro automatizaci pájení používány
velmi často, protože díky jejich rychlosti a vysoké kvalitě provedených operací může
operátor obsluhovat dvě a více pracovišť. Svým pracovním prostorem od 200 x 200
do 510 x 620 mm pokrývají naprostou většinu rozměrů zákaznických PCB desek.
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Ekonomické řešení – stolní selektivní vlny a malé pájecí vlny
M. Berberich, ATF, M.Abel, ABE.TEC Ostřešany (Pardubice)
Firma ATF je tradičním výrobcem malých a středních pájecích vln na evropském trhu. Pájecí
vlny jsou vyrobeny z materiálů odolávajícím bezolovnaté pájecí slitině. Od samého počátku v
roce 1991, ATF se zaměřuje na vývoj a výrobu strojů pro pájení vlnou. V současné době jsou
nabídce i selektivní pájecí vlny a stroje pro pájení v parách.
ATF pájecí systémy se používají všude tam, kde je zapotřebí kompaktní systém poskytující
všechny technicky možné funkce. Příkladem je Auto-Detect sprejový fluxer, který detekuje
a dávkuje tavidlo pouze na plochu DPS. Nebo funkce roll-out, která umožňuje zaměnit pájecí
vanu pro různé slitiny. Další silnou stránkou je flexibilita nabízených řešení na míru, od
jednoduchých pájecích pracovišť s pájecími stroji až po hlavní součást kompletních
montážních linek s více pracovními stanicemi.
www.abetec.cz
www.atf-collengerg.de
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BGA opravářské stanice s volumetrickými dispenzery
F. Leinetstern, MARTIN-SMT, M. Abel, ABE.TEC Ostřešany (Pardubice)
Německá firma MARTIN je předním evropským výrobcem rework systémů a systémů
dávkování.
Bernhard Martin založil tuto společnost v roce 1982. Zatímco stále ještě studoval na
diplomovaného inženýra, vyvinul první evropské zařízení na měření objemu lepidla, čímž
odstartoval svoji kariéru. Následovaly četné vývoje a patenty v oblasti dávkování a opravy
DPS. V průběhu let se rozšířil rozsah zařízení, zavedením doplňujících jednotek
a kompletních systémů. Nyní patří firma MARTIN GmbH, s 30 zaměstnanci, ve své oblasti
mezi lídry na trhu a je mezinárodně reprezentována pevně tkanou sítí prodejců.
V roce 2009 získala MARTIN GmbH firma FINETECH GmbH, Berlin (www.finetech.de),
včetně veškeré know-how a všech zaměstnanců. Noví majitelé tak rozšířili svůj sortiment
o ruční a poloautomatické rework systémy. MARTIN však zůstává volně stojící organizací
a nadále nabízí své výrobky a služby. Bude pokračovat s technologickým vývojem
a poskytováním zařízení, které vyhovuje současným i budoucím požadavkům trhu. Závazek
vysoké kvality a spolehlivosti i nadále zůstává prioritou.
www.bga-rework.cz
www.martin-smt.de
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CERA – Rekonstrukční a vizualizační software pro rentgenovou analýzu vad
za použití tomosyntézy a výpočetní tomografie
Dipl.-Ing. Peter Koch, Nordson Dage, Aylesbury/UK, e-mail: peter.koch@nordsondage.com
Ing. Peter Lacko, Quiptech / +420 604216050 / placko@quiptech.com / www.quiptech.com
Abstrakt:
Touto přednáškou navazujeme na přednášku CT Technology Developments via Novel Alignment Methods,
Jitter Correction and Half-Beam Reconstruction [Vývoj CT technologie prostřednictvím nových
vyrovnávacích metod, korekce vibrací a rekonstrukce polovičního svazku] konanou na Konferenci SMT v Brně v
roce 2015. Tato přednáška vysvětlovala nezbytný algoritmus pro správnou rekonstrukci výpočetní tomografie a
jejím hlavním tématem bylo zlepšení kvality, tedy způsob, jak opravit vychýlení během pořizování snímku.
Na toto téma navazuje dnešní přednáška, která poukazuje na výhody tomosyntézy a výpočetní tomografie.
Prezentuje typické defekty desek plošných spojů, omezení 2D kontroly, výhody, ale i omezení tomosyntézy a
CT.

Úvod:
Princip tomosyntézy – omezená úhlová CT neboli parciální CT (PCT)

detektor rotuje

vzorek

§

Aplikace pro tomosyntézu:
§

rentgenka

2D zobrazení jsou zachycována detektorem v určitém úhlu.
To znamená, že zde není omezení velikosti desky. RoI
můžeme nastavit se zvětšením. Jedná se o podobnou
rekonstrukční metodu jako je úplná µCT – vytvoří CT model,
má však ve srovnání s úplnou CT určitá omezení.

§
§
§

Zjišťování polohy a velikosti prázdných míst u spojených
rozhraní a dalších lokací BGA / CSP / QFN / LGA
Identifikace Head on Pillow (HoP) a stykových spár
Oddělení a kontrola různých vrstev v rámci Package on
Package (PoP) nebo MCM
Odstranění zatemňujícího detailu způsobeného funkcí dvou
stran, je-li zapotřebí kontrolovat komponenty strany 1

Obrázek 1: schématické znázornění
konfigurace off-line PCT systému, kdy se
detektor pohybuje v určitém úhlu kolem
oblasti kontroly tak, aby se získala
zobrazení, z nichž lze provést PCT
rekonstrukci
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Princip úplného µCT:
Vzorek rotuje v krocích v rovině kolmé na osu
rentgenky a detektoru
Při každém kroku se snímají 2D rentgenová
zobrazení
Větší vzorek vyžaduje umístění ve větší
vzdálenosti od rentgenky
Z toho vyplývá, že je menší možnost využití
zvětšení u zobrazení 2D
Z toho vyplývá, že finální 3D model má menší
rozlišení

§
detektor

vzorek

rentgenka

detektor

vzorek

§
§
§

rentgenka

§

Obrázek 2: Schématické zobrazení konfigurace systému μCT, kde osa rentgenové trubice zůstává
pevná a vzorek rotuje kolmo na tuto osu. Rovněž ukazuje omezení při snímání velkého vzorku,
který se dostává do blízkosti rentgenové trubice, čímž se omezuje možnost zvětšení.

Typická závada na BGA při použití PCT:
HiP/ HoP – Head on Pillow / Head in Pillow [“Hlava na polštáři” / “Hlava v polštáři”]
Pokud se pouzdro BGA zbortilo nejdříve pouze v jednom rohu, kuličky se nejprve spojí s pájecí
pastou. V protějším rohu jsou kuličky nadzvednuty a v některých případech se jich několik nemůže
spojit s pájecí pastou na plošce. To je jasně viditelné podle tvaru
kuliček pouzdra BGA.

Obrázek 3: znázornění defektu HoP v 2D zobrazení
V 2D zobrazení jsou spájené kuličky ve srovnání s defektem HoP dlouhé. Spájené kuličky jsou
nadzvednuty, u defektu HoP ztratily kontakt s ploškou na desce a jejich tvar zůstává dokonale
okrouhlý.

Obrázek 4a: zobrazení defektu pomocí tomosyntézy (rovina x) s řezem v z
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Obrázek 4b: zobrazení defektu s řezem v y
Jasně viditelný je menší průměr kuličky v blízkosti povrchu desky na obr. 4a. Rovněž patrné je zde
oddělení kuličky a plošky. Kulička není spájena. To je vidět i na obr. 4b. Ve spodní části je ploška a na
vrcholu plošky je kulička v pouzdře BGA. Je zde patrné oddělení plošky a kuličky. Spájené kuličky mají
podlouhlý tvar. To je typické pro defekt HiP/HoP.

Obrázek 5a + b zobrazuje defekt HoP u CERA
Je možné importovat data z tomosyntézy do CERA. CERA poskytuje lepší vizualizaci omezených dat z
tomosyntézy a poskytuje více možností, jako např. ořezové roviny, různé způsoby vizualizace atd. To
výrazně pomáhá při analýze vad.
Obr. 5a zobrazuje kuličku s defektem HoP. Na rozdíl od kuliček po levé a pravé straně má kulička ve
středu okraj. Z toho vyplývá, že kulička není spájena. Na obr. 5b je patrné, že zde není žádné rozhraní.
Z důvodu omezení šikmého pohledu při pořizování snímku není možné ukázat mezeru mezi kuličkou
a ploškou.
Výpočetní tomografie – výhoda ve srovnání s 2D kontrolou a PCT:
Trhliny v komponentech:
Směr A

kulička

kulička

Směr B
pájecí pasta

pájecí pasta

ploška

ploška
DPS
trhlina mezi tělem kuličky a pájecí pastou

DPS
trhlina v pájecí pastě

Obrázek 6: Trhlina není viditelná ve směru A, je však viditelná ve směru B.
U 2D kontroly je pro analýzu vad běžně používán šikmý pohled. Šikmý pohled je však omezen na 70°,
tudíž trhlina ve směru B není viditelná.
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Trhlina je zjištěna ve 2D pouze tehdy, je-li mezera, tedy trhlina dostatečně velká, a to tak, aby
dostačující paprsky X mohly proniknout trhlinou bez následné absorpce.

měděná deska
trhlina
měděná deska

paprsek X

7a

7b

Obr. 7a a b: 7a zobrazuje trhlinu v šikmém pohledu. Trhlinu by bylo možné zjistit v případě, že je
dostatečně velká a dovoluje proniknutí paprsků X bez absorpce. Obr. 7b zobrazuje kuličku v pouzdře
BGA s trhlinou. Trhlina je viditelná pouze v určitém úhlu.
Z důvodu plné rotace během pořizování CT se trhlina běžně zjistí velmi lehce v závislosti na rozlišení v
CT. Příklad trhlin, které nejsou v 2D, ale jsou zjistitelné v CT, ukazuje následující pouzdro QFN.

Trhliny jsou jasně viditelné ve směru
z. U 2D zobrazení jsou trhliny
ohraničeny modrou elipsou, u CT
řezu CERA jsou trhliny zobrazeny v
červeném rámečku

Obrázek 8: QFN: ve 2D a v ořezové rovině CT

Jak jsme vysvětlili výše, trhliny jsou viditelné jen pod určitým úhlem. 2D zobrazení znázorňuje trhliny
ve směru z, ale u CT zjistíme trhliny rovněž ve směru y. Trhliny v y nejsou viditelné v 2D zobrazení,
protože absorpce paprsků X látkou je totožná.

Obrázek 9: trhlina v y není
viditelná, protože u úplného
vzorku je absorpce paprsků X
látkou totožná
paprsek X
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CT zobrazení téhož vzorku:

Obrázek 10: Trhlina v y, řez MPR

Obrázek 11: Trhlina v z, vizualizace

Z důvodů rotace vzorku během získání obrazu vzorek rotuje po úhlem, kde jsou paprsky X méně
absorbovány látkou. Trhlina má polohu 90°k paprskům X.
Závěr:
V této přednášce jsme pojednávali o různých technikách výpočetní tomografie, které jsou k dispozici pro
kontrolu elektroniky včetně off-line parciální techniky μCT (PCT), rovněž známé jako board level CT.
Díky nedestrukční diagnóze vad rychlým a přesvědčivým způsobem prostřednictvím virtuálních průřezů vzorků
se PCT stává významnou alternativou mechanickému provádění průřezů. Vyskytuje se zde však stále několik
chyb, které vyžadují úplnou µCT.
Vizualizace dat získaných úplnou CT nebo parciální CT nabývá na důležitosti. Stoupá potřeba rekonstrukčního a
vizualizačního softwaru CT, který nabízí mnoho funkcí a podporuje obsluhu při analýze vad. Použití softwaru
CERA splňuje požadavky na kvalitu.
Poděkování:
Autoři by chtěli za významnou podporu obzvláště poděkovat paní doktorce Nicole Maaß ze Siemens Medical
Healthcare v Erlangenu. Rovněž velmi děkujeme celému týmu CERA ze Siemens Medical Healthcare.
¹ Dr. M. Elter, Dr. N. Maaß, Dipl.-Ing. Peter Koch, „Suitability of a new alignment correction method for
industrial CT”, iCT Conference Wels/A, 2014

² Dr. N. Maaß, “Compensation of Mechanical Jitter in Industrial Tomography”, CT Conference DIR Gent/B,
2015
³ Dr. M. Elter, Dr. N. Maaß, Dipl.-Ing. Peter Koch, „Automatic alignment correction for half-beam CT
geometries”, CT Conference DIR Gent/B, 2015
4

Evstatin Krastev and John Tingay “Recent advances in the X-ray inspection technology with emphasis on large
board computer tomography and automation”, PanPac Symposium 2014
⁵ Dipl.-Ing. Peter Koch, Dr. Evstatin Krastev „ CT Technology Developments via Novel Alignment Methods, Jitter
Correction and Half-Beam Reconstruction”, SMT Conference, TU Brno/CZ, 2015
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RTV Market

•LOW PERFORMANCE
•LARGE VOLUME
•VERY LOW PRICE

BUILDING GRADE

•PERFORMANCE & QUALITY
•EASE OF SUPPLY
•GOOD VOLUME / MEDIUM PRICE

GENERAL ENGINEERING

•HIGH PERFORMANCE
•LOW VOLUME / HIGH PRICE

Electronics

•HIGH PERFORMANCE
•CERTIFICATIONS
•LOW VOLUME / HIGH PRICE

AEROSPACE / DEFENCE

ACC Silicones Market Focus

Radek Přikryl
ACC Silicones Europe

Možnosti krytí elektroniky pro
návrhy elektronických sestav
SMT info 2016

Zalévání

Lakování

Housing

Milan, Italy
Key Products:
• Antifoams
• Emulsions
• Moulding Rubber

Bridgwater, UK
Key Products:
• Silicone Adhesives
• Elastomers

Používaná krytí elektroniky

Richmond, VA
Key Products:
• Potting & Encapsulants
• Mold-making
• Coatings
• Silicone Gels

Cassopolis, MI
Key Products:
• Antifoams
• Emulsions
• Cross Polymer Gels
• Gum, Volatiles

ICM Silicones Group

Tianjin, China
Key Products:
• Silicone Gels
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Srovnání běžně používaných systémů

• Ochrana (koroze, IP, vibrace, chemická
odolnost)
• Funkčnost
• Parametry (výkon, odolnost)
• Opravitelnost
• Odvod tepla
• Změna designu
• Jednotkové náklady

Kritéria pro volbu vhodného materiálu

•
•
•
•
•

Provozní parametry?
Parametry výroby: Sériovost?
Náklady
Kvalita, zaručená opakovatelnost
Opravitelnost

Jak vhodně krýt elektroniku?

Srovnání běžně používaných systémů
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• Design a výroba
housingu a víka je
investicí
• Změna designu?
• Přenos tepla?
• Nutnost definovat
opravitelnost předem

• Nízká hmotnost
• Opravitelnost
• Rychlost vytvrzení • Mechanická odolnost
• Rozpouštědla

Lakování

• Cena
• Rychlost
• Snadnost
provedení

Těsněný housing

• U hlubokých profilů nutnost
míchání 2k materiálů
• Hmotnost
• Množství materiálu = cena
• Horší opravitelnost u
negelových materiálů

•
•
•
•
•

Přijatelná hmotnost
Mechanická odolnost • Přesnost nanášení?
Opravitelnost
• Doba vytvrzování
Levný proces
Bez rozpouštědel

Lakování v tlusté vrstvě

• Snadná
aplikace

Zalévání do housingu
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•
•
•
•
•

Doba vytvrzení?
Odvod tepla?
Pouze u nízkých
profilů zalití

radek.prikryl@acc-silicones.com

Děkuji za pozornost

Přijatelná hmotnost •
Mechanická odolnost •
Levný proces
•
Bez rozpouštědel
Jednosložkové materiály

Dam and Fill

SILCOTHERM®

Gap Fillery

Pasty

Zalévací hmoty

Lepidla

Příště: teplovodivé materiály

Ochrana elektronických dílů a sestav – Program potlačování ESD
[K. Jurák, Praha + Z. Nejezchlebová, ÚNMZ -- SMT- info 10/2016]

Protection of Electronic Parts and Assemblies – ESD Control Program
Související (normalizační) organizace
•
•
•
•
•
•

IEC – International Electrotechnical Commission
CENELEC – European Commitee for Electrotechnical Standardization
ÚNMZ – Úřad pro technickou Normalizaci, Metrologii a státní Zkušebnictví
ANSI – American National Standards Institute
EOS/ESD Association, Inc. – Setting the Gobal Standards for Static Control
IPC – Association Connecting Electronics Industries

IEC TC 101 – Elektrostatika
• (ČSN EN) IEC 61340-1, Elektrostatika – Část 1: Elektrostatické jevy – Principy a měření
• .....
• (ČSN EN) IEC 61340-5-3, Elektrostatika – Část 5-3: Ochrana elektronických součástek před
elektrostatickými jevy - Klasifikace vlastností a požadavky na obaly určené pro součástky citlivé na ESD
ANSI/ESD S20.20-2014 vs. IEC 61340-5-1:2016 -- Program potlačování ESD
•

ESD Association Standard For the Development of an Electrostatic Discharge Control
Program for – Protection of Electrical and Electronic Parts, Assemblies and Equipment
(Excluding Electrically Initiated Explosive Devices)

•

Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy – Všeobecné požadavky

•

ANSI/ESD S20.20-2007 – volně na webu

•

ANSI-ESDS2020RevisionsbyVersion.xls – porovnání verzí 2007 a 2014 – volně na webu

•

IEC 61340-5-1: 2016-RLV (RedLine Version) porovnání verzí 2008 a 2015 – volně na webu

ČSN EN 61340-5-3:2010 – Elektrostatika – Část 5-3: ... požadavky na obaly...

*

Primary function codes

Kódy primárních funkcí

S

electrostatic discharge Shielding

odstínění elektrostatického
výboje

F

electrostatic Field shielding

odstínění elektrostatického pole

C

electrostatic Conductive

elektrostaticky vodivé

D

electrostatic Dissipative

elektrostaticky disipativní

ČSN EN 61340-4-6: 2016 Elektrostatika – Část 4-6: Standardní zkušební metody pro specifické
aplikace – Náramky
break strength

odolnost proti přerušení /tahová pevnost

chart recorder

zapisovač /zapisovač na pruh papíru

data logging device

data logger /zařízení pro zápis dat

evaluation testing

kvalifikační testování /hodnoticí testování

exterior resistance

vnější rezistance /rezistance k vnějšímu povrchu

ground cord

zemnicí kabel /zemnicí kablík

ground cord
termination

zakončení zemnicího kabelu /svorka (na konci) zemnicího kabelu
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integrated checker

integrované kontrolní zařízení /integrovaný tester

interior resistance

vnitřní rezistance /rezistance k vnitřnímu povrchu

termination

zakončení (kabelu) /svorka kabelu (očko, patentka,..)

wrist strap

náramek /pásek s (zemnicím kabelem)

wrist strap system

sestavený náramek /náramek na ruce (uživatele)

ČSN EN 61340-4-9: 201x
aplikace – Oděvy

Elektrostatika – Část 4-9: Standardní zkušební metody pro specifické

Classification of three types of garments
static control garments
groundable static control garments
groundable static control garment system

Klasifikace tří typů oděvů
oděv pro potlačování statické elektřiny
uzemnitelný oděv pro potlačování statické elektřiny
sestavený uzemnitelný oděv pro potlačování statické elektřiny

Základní termíny
buried conductive layers
clothing
conditioning
garment
garment system
hand-held electrode
hanging clamp
integrated wrist strap (checker)
panel (of garment)
standard atmosphere
static control
wrist strap cuff type

vnořené vodivé vrstvy
spodní prádlo
aklimatizace před zkouškou /klimatizování
oděv / vnější oděv
sestavený oděv / oděv včetně kontaktu s pokožkou osoby
elektroda do ruky
závěsná svěrka
integrovaný tester náramku / integrované kontrolní zařízení pro náramek
díl (ze kterých je sestaven oděv)
normální ovzduší (ČSN EN ISO 139)
potlačování elektrostatiky / potlačování vlivů elektrostatických jevů
náramek typu manžeta / manžeta s funkcí uzemňovacího náramku

EOS/ESD Association -- Fundamentals of Electrostatic Discharge (na webu ESDA)
Part 1: An Introduction to ESD
Part 2: Principles of ESD Control – ESD Control Program Development
•

Jmenovat ESD koordinátora

•

Vyhodnotit situaci (organizaci, vybavení, postupy a ztráty)

•

Získat podporu top managementu

•

Vypracovat a implementovat plán školení

•

Vypracovat a implementovat plán ověřování shody

Part 3: Basic ESD Control Procedures and Materials
•

ESD Category 1 garment (bez uzemění)

•

ESD Category 2 garment (s uzeměním)

•

ESD Category 3 garment (s uzeměním a připojením na pokožku pracovníka)

Part 5: Device Sensitivity and Testing
•

Human Body Model (HBM) Testing -- ESD STM5.1-2007

•

Charged Device Model (CDM) Testing -- ESD STM5.3.1-2009

•

Machine Model (MM) Testing -- ESD STM5.2-2009
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DOKUMENTY ESDA vs IEC (ESDA Catalog, IEC web)
– Automatizovaný návrh elektroniky (Electronic Design Automation – EDA): ESD TR 18.0.01-11
– Citlivé / choulostivé součástky (Susceptible Device Concepts): ESD TR50.0-03-03; IEC 61340-1
– Čisté prostory (Cleanrooms ): ESD TR55.0-01-04; IEC/TR 61340-5-2
– ESD na úrovni systému (System Level ESD):ESD DSP14.1-2012; ESD TR14.0-01-00
– Ionizace (Ionization):ANSI/ESD STM3.1-2006; ANSI/ESD SP3.3-2012; IEC 61340-4-7; IEC/TR 61340-5-2
– Model člověk-kov (Human Metal Model – HMM):ANSI/ESD SP5.6-2009; ESD TR5.6-01-09
– Model lidského těla (Human Body Model – HBM):ESDA JS-001-2012; IEC 61340-3-1, IEC 60749-26
– Model nabité součástky (Charged Device Model – CDM): ANSI/ESD S5.3.1-2009
– Model součástky s paticí (Socketed Device Model – SDM):ANSI/ESD SP5.3.2-2008
– Model strojový (Machine Model – MM):ESD DSP5.2.1- 2012; IEC 61340-3-2; IEC 60749-27
– Náramky (Wrist Straps):ESD DS1.1-2013; ESD TR1.0-01-01; IEC 61340-4-6; IEC/TR 61340-5-2
– Obaly (Packaging): ESD STM11.11-2006; ANSI/ESD STM11.12-2007; ANSI/ESD STM11.31-2012; IEC 61340-4-8
– Obuv (Footwear):ANSI/ESD STM9.1-2006; ESD SP9.2-2003
– Oděvy (Garments):ESD DSTM2.1-2013; ESD TR2.0-01-00; IEC 61340-4-9; IEC 61340-4-3; IEC 61340-4-9
– Ohmmetry (Ohmmeters):ESD TR50.0-02-99
– Ověřování shody (Compliance Verification):ESD TR53-01-06; IEC 61340-5-1
– Podavače (Handlers):ANSI/ESD SP10.1-2007; ESD TR10.0-01-02
– Podlahové materiály (Flooring):ESD DSTM7.1-2013; ESD TR7.0-01-11 IEC 61340-2-3; IEC 61340-4-1
– Pracovní povrchy (Worksurfaces):ANSI/ESD S4.1-2006; ANSI/ESD STM4.2-2012; ESD TR4.0-01-02
– Pracovní stanice (Workstations):ESD ADV53.1-1995; IEC 61340-5-1
– Program potlačování ESD (ESD Control Program): ESD S20.20-2014; IEC 61340-5-1:2016;
– Ruční nástroje (Hand Tools):ESD STM13.1-2000; ESD TR13.0-01-99
– Rukavice a náprstníky (Gloves and Finger Cots):ANSI/ESD SP15.1-2011; ESD TR15.0-01-99
– Sedadla (Seating:ESD DSTM12.1-2013
– Sestavy podlahové materiály a obuv (Flooring and Footwear Systems):ANSI/ESD STM97.1-2006;
ANSI/ESD STM97.2-2006; IEC 61340-4-5
– Statická elektřina (Static Electricity):ESD TR50.0-01-99; IEC 61340-1
– Termíny a definice (Glossary):ESD ADV1.0-2012
– Uzemnění (Grounding) :ANSI/ESD S6.1-2009; IEC 61340-5-1; IEC/TR 61340-5-2
– Značky (Symbols):ANSI/ESD S8.1-2012; IEC/TR 61340-5-2
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Informace o inzerci:

Ceník inzertních služeb:
Inzerce v bulletinu
Velikost inzerátu do 1/2 formátu A4
1000,- Kč
Velikost inzerátu ve formátu A4
2000,- Kč
Vložení dodaných firemních materiálů 1000,- Kč
(bez vyvázání)
Materiály dodávejte, prosím, s maximálním kontrastem.
Kvalita zveřejněných inzerátů odpovídá kvalitě Vámi dodaných podkladů.
Materiály, určené k uveřejnění v bulletinu, nám můžete dodat v tištěné podobě
(ve formátu A4) nebo zaslat e-mailem na adresu smtinfo@nextra.cz .

Připravované akce:

SMT-INFO 02/2017

7. února 2017

•

NÁVRHOVÉ SYSTÉMY DPS

•

KOMPLEXNÍ VÝROBNÍ LINKY MODERNÍCH MONTÁŽÍ

•

INSPEKČNÍ SYSTÉMY

•

VÝROBA DPS A DEFEKTY

•

CHEMIE PRO MONTÁŽNÍ TECHNOLOGIE
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Vyberte správný pájecí hrot
3UR SUıP\VORY« Y\XŀLW¯ VH SRXŀ¯YDM¯ S£MHF¯ KURW\ VH VSHFL£OQ¯ SRYUFKRYRX ¼SUDYRX
NGHVHŀLYRWQRVWS£MHF¯KRKURWXSRK\EXMHRGQÝNROLNDKRGLQSRQÝNROLNGQ¯SěLSOQ«P
SURYR]X SěL SRXŀLW¯ EH]RORYQDW« S£MHF¯ VOLWLQ\ D VWěHGQÝ DNWLYRYDQ«KR WDYLGOD %ÝŀQ¿
PÝGÝQ¿ KURW E\ PÝO Y WRPWR Sě¯SDGÝ SRXŀLWHOQRVW SRX]H QÝNROLN PLQXW 3RYUFK
KURWX PXV¯ E¿W G£OH XSUDYHQ WDN ŀH MH VP£ÏLY£ SRX]H SěHGQ¯ Ï£VW KURWX D ]E\O£ Ï£VW
KURWX MH SRFKURPRY£QD FRŀ ]DEUDĊXMH VP£ÏHQ¯ F¯QRYRX VOLWLQRX 8 ŀ£GQ«KR W\SX
S£MHF¯KR KURWX VH QHO]H XEU£QLW ȌÏHUQ£Q¯Ȋ QHDNWLYQ¯ Ï£VWL S£MHF¯KR KURWX 7HQWR MHY
O]H SRX]H RPH]LW SUHFL]Q¯ ¼GUŀERX KURWX SRXŀ¯Y£Q¯P SěLPÝěHQ¿FK S£MHF¯FK WHSORW D
RPH]HQ¯P PQRŀVWY¯ S£MHF¯KR WDYLGOD 3ěL VDPRWQ«P S£MHQ¯ MH SRWěHED ]YROLW VSU£YQ¿
W\S KURWX NWHU¿ GREěH SěHYHGH WHSHOQRX HQHUJLL GR S£MHQ«KR P¯VWD 2EHFQÝ SODW¯ ŀH
ģ¯ěH S£MHF¯KR KURWX MH VKRGQ£ V UR]PÝUHP S£MHQ«KR P¯VWD ĢLURN£ QDE¯GND NRPSDN
WQ¯FK RGV£YDF¯FK D NODVLFN¿FK S£MHF¯FK KURWı XPRŀĊXMH Y¿EÝU WRKR QHMYKRGQÝMģ¯KR
WYDUX KURWX SUR YDģL DSOLNDFL 9 QDE¯GFH QDOH]QHWH S£MHF¯ KURW\ ]QDÏHN Weller Pace
ErsaJBCHakkoSelektraDSRVWXSQÝVHEXGHUR]UıVWDWRzákaznické pájecí hroty

(OOIR[VUR
/RQG¿QVN£3UDKD
ÎHVN£5HSXEOLND

LQIR#HOOIR[F]
ZZZSDMHFLKURW\F]

