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1. Bevezetés 

1.1. Lágyforrasztás az elektronikai technológiában 

Az elektronikus áramkörök összeszerelésekor az alkatrészek mechanikai 

rögzítésére és azok villamos bekötésére a leggyakrabban alkalmazott forrasztási 

technológia az újraömlesztéses forrasztás. A forrasztott kötést az összekötendő 

fémeknél alacsonyabb olvadáspontú, azoktól különböző hozaganyag 

(forraszötvözet, röviden forrasz) hozza létre [1.1]. A forrasztott (adhéziós-

diffúziós) kötés a felmelegítési és a hőntartási ciklusban alakul ki. A forrasz 

megömlik, nedvesíti az összekötendő fémek felületét, létrejön a forrasz folyékony 

állapotában a kötés, ami azután lehűléskor megdermed, és mechanikailag szilárddá 

válik. Forrasztáskor a szilárd állapotban maradó fém felülete tiszta kell legyen, 

nem tartalmazhat sem oxidokat sem egyéb szerves szennyeződéseket. Ezért a 

forrasztás során ún. folyasztószert alkalmaznak, amely a kötés létrejötte előtt 

megtisztítja a forrasztandó felületeket [1.2]. A megfelelő minőségű forrasztott 

kötésnek mechanikailag szilárdnak kell lennie és elektromosan jó 

vezetőképességgel rendelkeznie.  

Az újraömlesztéses forrasztás egyik legfőbb előnye, hogy a kisméretű 

alkatrészeket tartalmazó, tömeggyártásban készülő elektronikai termékek kötése 

könnyen gépesíthető, ezért manapság ez az elektronikai ipar legelterjedtebben 

használt kötési technológiája. Az elektronikai ipar az ún. lágy forraszokat 

alkalmazza, amelyek olvadáspontja definíció szerint 400 °C alatt van, pl. 

63Pb/37Sn, 96,5Sn/3Ag/0,5Cu (wt%) [1.1]. Az újraömlesztéses forrasztási 

technológia esetén a forraszanyag megjelenési formája a forraszpaszta, amely 

forraszötvözet és folyasztószer oldószeres szuszpenziója. A forraszpasztát a 

tömeggyártásban első technológiai lépésként stencilnyomtatással felviszik a 

szerelőlemezre fém sablonon keresztül, melyen az ablakokat (apertúrákat) 

pontosan a szerelőlemez kontaktusfelületeinek megfelelően alakítják ki. Az 

újraömlesztéses forrasztási technológia második lépése az alkatrészek beültetése a 

szerelőlemezre, míg a harmadik lépés a forraszpasztában lévő forraszötvözet 
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felmelegítése hő közlésével, melyre napjainkban a tömeggyártásban elterjedten 

kényszerkonvekciós alagútkemencéket alkalmaznak. 

1.2. A kutatás motivációja és célkitűzése 

A felületszerelési technológia rohamos fejlődésével a passzív diszkrét 

alkatrészek (ellenállások, kondenzátorok) egyre kisebb méretűek lettek, és 

hasonló mértékben csökkent az integrált áramköri tokok kivezetéseinek távolsága 

is. Ez a tendencia komoly kihívások elé állítja a gyártósori automata 

berendezéseket. Az alkatrészeket beültető gépek és a szerelt áramkörök beültetési 

pontosságának vizsgálata egyre nagyobb hangsúlyt kap, hiszen a csökkenő 

alkatrészméret a beültetési sebesség megtartása mellett romló relatív beültetési 

pontossághoz vezet. Ezért felmerül a kérdés, hogy az alkatrészek pozícióhibája 

milyen hatással van azok forrasztott kötéseinek megbízhatóságára. 

A forrasztott kötések mechanikai minőségét többnyire a nyírási szilárdságukkal 

jellemzik. Azokban az esetekben, amikor a forrasz kötési felületének a 

meghatározása nehézkes, vagy lehetetlen, a nyírási szilárdságot a kötés töréséhez 

szükséges maximális erővel jellemzik a maximális feszültség helyett, pl. a 

kisméretű passzív alkatrészeknél is [1.31.4].  

Ez a jellemzés azonban több elvi kérdést is felvet. Egyrészt a különböző 

alkatrészméretek, és különböző kontaktusfelület topológiák miatt az eredmények 

nem összehasonlíthatók, másrészt abban az esetben, ha az alkatrészek forrasztás 

után pozícióhibásak, akkor a kötési felület, ami fontos a forrasz pontos mechanikai 

minősítéséhez, nem csak a kontaktusfelület topológiájától és a forraszanyag 

térfogatától függ, hanem a pozícióhiba mértékétől is.  

Tapasztalati tény, hogy a beültetőgép okozta alkatrész pozícióhibát 

csökkentheti az a jelenség, hogy a forrasztás közben, a megolvadt forraszfém 

felületi feszültségének hatására ébredő erőknek köszönhetően, az alkatrészek 

bizonyos mértékben helyrehúzódhatnak.  

Az alkatrészek forrasztás közbeni mozgásának vizsgálata a felületszerelési 

technológia megjelenésekor a nagyobb méretű passzív diszkrét, jellemzően a 
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12061 méretkódú (3 x 1,5 mm) alkatrészekre korlátozódott (~1985–1990). Ezek a 

modellek kétdimenziósak voltak, és főleg a sírkőképződés (amely során az 

alkatrész egyik vége elemelkedik a szerelőlemeztől, 1.1. ábra) vizsgálatára 

irányultak.  

 

1.1. ábra. Sírkő effektus chip méretű kondenzátor esetén 

Az alkatrész hossztengelyével párhuzamos mozgás vizsgálható volt ezen 

modellekkel, viszont az alkatrész hossztengelyére merőleges irányú mozgás nem 

[1.5,1.6]. A felületszerelt kisméretű passzív diszkrét alkatrészek mellett hamar 

(~1992–1995) megjelentek a bonyolultabb tokozási formájú felületszerelt 

integrált áramkörök, mint pl. a QFP (Quad Flat Pack – négyzetes lapos tok) és BGA 

(Ball Grid Array – golyószerű kivezetések az alkatrésztok alján egy háló 

rácspontjaiban elhelyezve) tokozású alkatrészek. Ezzel együtt a vizsgálatok 

középpontjába kerültek az ilyen tokozású alkatrészek, melyeknek vizsgálata még 

ma is folyik [1.7,1.8]. Továbbá a felületszerelt passzív diszkrét alkatrészek 

méretének csökkenésével együtt jár a beültetőgépek pontatlanságából eredő 

relatív pozícióhiba növekedése, ami szükségessé teszi az alkatrészek forrasztás 

közbeni mozgásának újszerű, részletesebb vizsgálatát. 

A kisméretű passzív diszkrét alkatrészek esetében a forrasztás közben 

lejátszódó helyrehúzódásra, és a forrasztott kötések mechanikai szilárdságára is 

hatással van a felvitt forraszpaszta térfogata.  

 

1) Az értekezésemben az ipari szokásoknak megfelelően az angolszász méretkódot alkalmazom a kisméretű 

passzív diszkrét alkatrészek dimenzióinak jelölésére a méretek metrikus megadásával 

sírkő effektus 



7 

 

Abban az esetben, ha a nyomtatás közben a stencil illeszkedése a 

szerelőlemezhez nem tökéletes, a felvitt forraszpaszta térfogata nagyobb lehet a 

tervezettnél, akár aszimmetrikusan, csak az alkatrész egyik kivezetésénél. Ez a 

forrasztás közben egyrészt alkatrészelcsúszáshoz vezethet, másrészt 

forraszrövidzárak is alakulhatnak ki a kis osztástávolságú kivezetőkkel rendelkező 

alkatrészeknél. 

A szerelőlemez felületén lévő szintkülönbségek, mint pl. a forrasztásgátló lakkal 

bevont vezetősávok, vagy az azonosítás céljára szolgáló öntapadó fóliák a 

stencilfólia illeszkedési hibáját okozhatják. Amennyiben ezek a szintkülönbségek 

nem túl nagyok, illetve kellően távol vannak a forrasztási felületektől, akkor a 

stencilfólia nyomtatás közben rá tud simulni a szerelőlemezre, és így a nyomtatott 

paszta térfogata megegyezik a tervezettel. Hasonló témakörben az IPC-7525 

szabvány írja elő a lépcsős stencilek alkalmazásánál azt, hogy a lépcsőtől milyen 

távol kell lennie minimum a forrasztási felületekhez tartozó stencilapertúráknak 

ahhoz, hogy a stencil szintkülönbsége ne okozzon nyomtatási hibát. A szabványban 

leírt összefüggés2 azonban csak durva közelítés, mert nem veszi figyelembe pl. a 

stencilfólia vastagságát, ami hatással van annak deformációjára. A jelenlegi 

kutatások azonban ezen a területen is a sok kivezetéssel, illetve a finom 

osztástávolságú kivezetőkkel rendelkező alkatrész tokokhoz tartozó 

stenciltopológiák vizsgálatát helyezik előtérbe [1.9]. Ezzel együtt tanulmányozzák 

még a forraszpaszta tulajdonságainak, illetve a nyomtatókés tulajdonságainak 

hatását a stencilnyomtatással készített nyomat minőségére [1.10,1.11]. 

Fenti kutatási területek főbb hiányosságai és nyitott kérdései alapján, jelen 

értekezésemben szereplő kutatásaim fő céljaiként a passzív kisméretű alkatrészek 

forrasztott kötéseire vonatkozó mechanikai minősítési eljárás pontosabbá tételét, 

illetve a kötések mechanikai tulajdonságaira vonatkozó hatások tanulmányozását 

választottam. 

 

 

2) Minimum távolság legyen a lépcsőmagasság 36-szorosa 
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2. Forrasztott kötések vizsgálata – fogalmi összefoglaló 

Ebben a fejezetben az értekezésemben használt fogalmakat, fizikai jelenségeket, 

és azok értelmezését foglalom röviden össze három témakörre bontva, 

nevezetesen az újraömlesztési forrasztási technológia, a deformálható testek 

mechanikája, és a Newtoni folyadékok fizikai-kémiája. 

2.1. Az újraömlesztéses forrasztási technológia 

Az elektronikus áramkörök alapvetően az elektronikai alkatrészekből 

(ellenállások, kondenzátorok, integrált áramkörök), és az azok közötti villamos 

kapcsolatot megteremtő szerelőlemezből állnak (2.1. ábra) [2.1]. Manapság az 

elektronikus áramkörök közül a legelterjedtebb azok, melyeknek hordozó lemeze, 

a szerelőlemez üvegszál erősítésű epoxigyanta [2.2]. 

  

2.1. ábra. Példa az elektronikus áramkörre 

Ahogy azt már bevezetőmben is említettem, a felületszerelt alkatrészek 

tömeggyártásban alkalmazott forrasztási technológiája az újraömlesztéses 

forrasztás, melynél a forrasztáshoz alkalmazott forraszanyag a forraszpaszta. A 

pasztában lévő forraszszemcsék átmérője típustól függ, tipikusan 20–45 µm-ig 

terjed [2.3]. 

A forraszpasztát a tömeggyártásban többnyire stencilnyomtatással, a kisebb 

sorozatú gyártásoknál pedig cseppadagolással viszik fel a szerelőlemez 

kontaktusfelületeire. A stencilnyomtatáshoz vékony fóliát alkalmaznak, melyen 

elektronikus alkatrészek

szerelőlemez
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ablakokat (apertúrákat) alakítanak ki a szerelőlemez kontaktusfelületeinek 

megfelelően [2.3]. 

A stencilnyomtatás után a következő technológiai lépés az alkatrészek 

beültetése a szerelőlemezre felvitt forraszpasztába. Ezt a művelet a 

tömeggyártásban automata alkatrész-beültető berendezések végzik, melyek 

vákuum pipettával (nozzle) fogják meg az alkatrészeket. A beültető automatákat a 

beültetőfejek kialakítása szerint két nagy csoportra bonthatjuk. A „megfog és 

beültet” (pick&place) és az „összegyűjt és beültet” (collect&place) beültetőfejekkel 

rendelkezőkre [2.4]. 

Az alkatrészek beültetése után a harmadik lépés a forraszpasztában lévő 

fémszemcsék megömlesztése hő közlésével. A megömlesztés során az egész 

áramkör kemencébe kerül, ami ezután melegíti az előre beállított hőmérséklet-idő 

függvény szerint (2.2. ábra) [2.5, 2.6]. 

 

2.2. ábra. Két különböző méretű alkatrész tipikus újraömlesztéses forrasztási hőprofilja  

Az újraömlesztéses forrasztási technológia lépéssorozata egyoldalas, csak 

felületszerelt alkatrészeket tartalmazó áramkörök esetére a következő: 

• szerelőlemez kicsomagolása, tárazása, 

• alkatrészek kicsomagolása, gépesített szerelés esetén tárazás a beültető 

automaták alkatrész-adagolóiba, 

• forraszpaszta felvitele a szerelőlemez kontaktusfelületeire stencilnyomtatással 

vagy cseppadagolással (diszpenzálással), 

• alkatrészek beültetése manuálisan vagy automata beültető gépekkel, 

• forrasztás (rendszerint alagútkemencében). 
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2.2. Deformálható testek általános mechanikája 

A forrasztott kötések statikus mechanikai vizsgálatánál alapvetőn szakító vagy 

nyírási terhelést alkalmaznak. Az ilyenkor fellépő feszültségek meghatározása a 

deformálható testek mechanikájával lehetséges [2.7,2.8]. A deformáció-

mennyiségek egy másodrendű tenzor, a dilatációs tenzor (2.1) komponensei. 

Ebben a tenzorban a definíció szerint εxy = εyx stb., tehát a dilatációs tenzor 

szimmetrikus. A főátlóban lévő értékek a főtengelyek irányával megegyező irányú 

deformációk, míg a többi érték az ún. csúsztató (nyírási) deformáció. 

.

xx xy xz

yx yy yz

zx zy zz

ε ε ε

ε ε ε

ε ε ε

 
 
 
  
 

 (2.1) 

Az anyagban terhelés hatására fellépő feszültség- és a dilatációs tenzor közötti 

összefüggés leírására a gyakorlatban, így a forrasztott kötések mechanikai 

jellemzésénél is a szemléletes jelentésű E, ν, G használatosak (E a nyújtási 

rugalmassági modulus, ν a Poisson-szám, G a nyírási modulus). A Poisson-szám és a 

nyírási modulus definíciója: 

x

y

ε
ν

ε
= − ,  .

2(1 )

E
G

ν
=

+
   (2.2) 

Izotróp anyagtulajdonságokkal rendelkező testre a feszültség- és a dilatációs 

tenzor közötti összefüggés a következő: 

1
0 0 0

1
0 0 0

1
0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

x x

y y

z z

yz yz

xz xz

xy xy

E E E

E E E

E E E
G

G

G

ν ν

ε σ
ν νε σ

ε σ
ν ν

ε τ

ε τ

ε τ

− − 
 

    
   − − 
    
       − −=    
    
    
    
       

 
 

. (2.3) 

Az állandók nagyságára nézve tájékoztatásul: ν értéke, amely legfeljebb 0,5 lehet, 

fémeknél és üvegeknél ≈0,4, E nagyságrendje pedig 105 N/mm2. 
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A 2.3. ábrán vázolt diagram az irreverzibilis alakváltozást két egyenlettel írja le. 

A rugalmas alakváltozási szakaszra továbbra is érvényes a (2.3) összefüggés. A 

képlékeny szakaszt tekintve az első egyenlet a σ0 folyáshatártól a kontrakció 

kezdetéig az anyag tulajdonságától függő görbét ír le [2.9]. 

nKεσ
rr

= , (2.4) 

ahol K a szilárdsági együttható, n a deformációs keményedési kitevő. Ebből az 

egyenletből bármely anyagra meghatározhatók az együtthatók a szakítóvizsgálat 

adataiból, mert ekkor nzσσ =
r

, és zzεε =
r

, így tehát a (2.4) a következőképpen 

alakul: 

n

zznz
K εσ ⋅= . (2.5) 

 
2.3. ábra. A képlékeny alakváltozás egyszerű modellje [2.10, 2.11] 

2.3. Felületek nedvesítése, a folyadékok fizikai-kémiája 

A forrasztott kötések kialakulásának modellezésénél az alapvető jelenségek a 

folyadékok fizikai kémiájának témaköréhez tartoznak [2.12], mert a forrasztás 

közben a forrasz folyékony fázisú. A fázisokat értekezésemben a következőképpen 

fogom jelölni: folyadék - L (liquid), gáz - G (gas) és szilárd - S (solid).  

A folyadék-gáz határfelület felületi feszültségét az Aσ felületi szabadenergia-

többletnek a dAs felület-nagyobbodással együtt járó növekedésével definiáljuk: 
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∂
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 (2.6) 

A szilárd testek felületét kétféle mennyiséggel jellemezhetjük. Az egyik a felület 

síkjában egységnyi hosszra merőlegesen ható erő γSG felületi feszültség, a másik 

pedig az egységnyi felületre vonatkoztatott felületi szabadenergia-többlet aσ. A 

felület dAS növeléséhez szükséges munka kétféleképpen is felírható és a kettő 

egyenlő: 

d(aσ·As) = γSG·dAs. (2.7) 

A SGγ -re rendezve: 

( )
.S

SG S

S S

d a A da
a A

dA dA

σ σ
σγ

⋅
= = +  (2.8) 

A nedvesedési modellrendszer legegyszerűbb esetben is három fázisból áll: 

szilárd, folyadék- és gázfázisból. Az utóbbi lehet levegő vagy nitrogén, de a 

folyadék, illetve a folyasztószer gőzeit is tartalmazza (2.4. ábra). 

 

2.4. ábra. A háromfázisú rendszer felületi feszültségei és a peremszög 

A nedvesedési egyensúly állapotát adott rendszerben a határfelületek 

energiatöbbletei határozzák meg. Értelmezhető peremszög esetén a szöget a 

Young-egyenlet szerint lehet meghatározni. 

cos .SG SL

LG

γ γ
θ

γ

−
=  (2.9) 

A forrasztási technológiák esetén a folyadék (a forrasz) felülete mindig görbült. 

A görbült határfelület két oldala közötti nyomáskülönbséget nevezzük kapilláris 

nyomásnak, mely az alábbi összefüggés segítségével írható le: 

kb PPP −=∆ , (2.10) 
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ahol Pb a belső, Pk a külső homogén fázis nyomása. A kapilláris nyomás és a 

görbületi sugár kapcsolatát a Laplace-egyenlet adja meg: 









+==∆

21

112

rrr
P γ

γ
, (2.11) 

ahol r1 és r2 a szemügyrevett felületelem fő görbületi sugarait jelenti. 

A folyadék viszkozitása, az hogy mennyire áll ellen a folyásnak, tulajdonképpen 

a folyadék-szilárd fázis dinamikus súrlódását jelenti. A folyadék viszkozitásának 

(η) mértékegysége [Pa·s]. A viszkozitásból származó, a szilárd fázis mozgását 

lassító erő a mozgás irányával párhuzamos, és a következőképpen definiáljuk: 

.
dv

F A
dz

η= ⋅  (2.12) 
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3. Forrasztott kötések vizsgálata – irodalmi áttekintés 

3.1. A forrasztott kötések mechanikai minősítési módszerei 

3.1.1. Forraszötvözetek mechanikai minősítése, tömbi anyagok vizsgálata 

A forraszötvözetek és a forrasztott kötések mechanikai szilárdságát alapvetően 

a szakító- és nyírási szilárdságukkal jellemzik [3.1–3.3]. A forraszötvözet 

szakítószilárdságának mérése az 3.1. ábra szerint kialakított mérőalakzattal tömbi 

forraszra lehetséges, míg a 3.2. ábra szerinti elrendezés a forrasztott kötés 

szakítószilárdságának mérésére alkalmas. 

 

3.1. ábra. Tömbi forrasz tipikus méretei a szakító szilárdság méréséhez [3.1] 

Mindkét mérőalakzatnál a minta egyik végét rögzítik, míg a másik végét 

tengelyirányban húzva szakító terhelésnek vetik alá. A két mérőalakzat közötti 

lényeges különbség, hogy a tömbi forrasz mérésével ellentétben a forrasztott 

kötésre vonatkozó mérésnél a befogásra szánt formát nem a forrasz anyagából 

készítik, hanem forrasztásra alkalmas fémből, pl. rézből [3.1]. Ebben az esetben a 

kötés készítésekor kialakul az intermetallikus réteg is a forraszötvözet és a réz 

befogóminta között, így a valós alkalmazási körülményekhez jobban illeszkedő 

szakítószilárdságot mérhetünk. 

 

3.2. ábra. Mérési elrendezés a forrasztott kötés szakítószilárdságának mérésére [3.1] 

Az [3.1] kutatásban ezzel a mérési módszerrel vizsgálták, hogy milyen hatással 

van a 96,5Sn/3Ag/0,5Cu hármas ötvözet szakítószilárdságára az, hogyha még 

negyedik fémmel (Co, Ni, Fe) adalékoljuk. Az iparban egyelőre nem alkalmazzák a 

négyes ötvözeteket forrasztásra, így munkájuk fontos eredménye inkább az SAC 

(ón-ezüst-réz) hármas ötvözet szakítószilárdságának értéke. A kutatásban 
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vizsgálták a klimatikus öregítés hatását is ezen ötvözetek szakítószilárdságára; 

emelt hőmérsékleten, 125 °C-on és  150 °C-on tartották a mintákat 100, 500, 1 000 

órán keresztül, és mérték az ötvözetek szakítószilárdságát ezen időtartamok után. 

Az eredményeket mutatja a 3.3. ábra, mely szerint az SAC hármas ötvözet 

szakítószilárdsága hozzávetőleg 80 MPa, és 1 000 órás klimatikus gyorsított 

élettartam után sem csökkent jelentősen.  

 

a., 

 

b., 

3.3. ábra. Az SnAgCu ötvözet, illetve az adalékolt SnAgCu-X négyes ötvözetek 

szakítószilárdságának alakulása a klimatikus öregítés hatására: 

a., 125 °C-on tartva, b., 150 °C-on tartva [3.1]  

A forrasztott kötések mechanikai minősítésére alkalmazott 3.4. ábrán mutatott 

mérési elrendezés az ún. „Lap-shear test” a forrasztott kötések nyírási 

szilárdságának mérését teszi lehetővé [3.4–3.7].  

 

3.4. ábra. „Lap-shear” mérési elrendezés a kötés nyírási szilárdságának mérésére [3.4] 

A mérési elrendezés lényege, hogy két síklapra kör alakú forrasztási felületet 

hoznak létre, melynek anyaga többnyire réz. A két kör alakú forrasztási felület 

forrasztása után a kötés alakja hasonlít a BGA (Ball Grid Array) tokozású 

alkatrészek forrasztott kötéseihez. A kötés létrehozása után az egyik síklapot 

rögzítik, míg a másik síklapot a lap normálisára merőleges irányban húzzák, így 
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terhelve nyírással a forrasztott kötést. A mérések alapján az SAC (ón-ezüst-réz) 

hármas ötvözetek nyírási szilárdsága az összetevők arányának függvényében 

30 MPa és 50 MPa közötti tartományra esik. Ezzel a mérési elrendezéssel is 

ugyanúgy lehetséges vizsgálni plusz ötvözők hatását az SAC ötvözetek nyírási 

szilárdságára, amelyek növelhetik az ötvözet nyírási szilárdságát, pl. a nikkel 

hozzávetőleg 20%-kal [3.6], az antimon akár 30%-kal is [3.7].  

Tanulmányozták még a forrasztási felület védőbevonatának hatását a kötés 

nyírási szilárdságára. A [3.5]-ös vizsgálat alapján, amikor a réz kontaktusfelület 

bevonata szerves védőbevonat (OSP – Organic Solderability Preservative), akkor a 

kötés nyírási szilárdsága elérheti az 55 MPa-t is, míg ha a védőbevonat ENIG 

(árammentes nikkel, cementát arany), akkor a kötés szilárdsága 45 MPa 

mindössze. A különbséget azzal magyarázzák az eltérő intermetallikus 

rétegvastagság mellett (OSP – 1,7 µm, ENIG – 1 µm), hogy az OSP bevonat esetében 

nagyobb mennyiségű Cu6Sn5 intermetallikus vegyület alakult ki a réz forrasztási 

felület beoldódása miatt. Az ENIG bevonat esetén az árammentes technológiával 

felvitt nikkel akadályozza a réz forrasztási felület forraszba oldódását. 

Az előbbiekben ismertetett két mérési elrendezés hátránya, hogy a kötések 

komplexitásban messze elmaradnak az elektronikus áramkörök forrasztott 

kötéseitől. Az elektronikus áramkörök kötéseit tekintve több a kötésben részt vevő 

anyagok száma, illetve a kötések alakja is sokkal bonyolultabb, mint pl. a 

sirályszárny alakú kivezető QFP (Quad Flat Pack) esetén (3.5. a., ábra), vagy akár a 

felületszerelt ellenállások esetén (3.5. b., ábra). 

 

a., 

 

b., 

3.5. ábra. Elektronikus alkatrészek forrasztott kötései: a., QFP tokozású alkatrész 

sirályszárny alakú kivezetésének kötése, b., felületszerelt ellenállás kötése 
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3.1.2. Elektronikus alkatrészek forrasztott kötéseinek mechanikai minősítése 

Az elektronikus áramkörök forrasztott kötéseinek mechanikai minősítése terén 

a ma legkutatottabb terület a BGA tokozású alkatrészek forrasztott kötéseinek 

vizsgálata. Ezeknél az alkatrészeknél a forrasztott kötés (angolul bump) alakja 

golyószerű, és a tok alján helyezkednek el egy háló rácspontjaiban (3.6. ábra).  

 

3.6. ábra. Beforrasztott BGA tokozású alkatrész sematikus keresztmetszete  

A komplex struktúrák esetén a szakítószilárdság mérése már nehezen 

megvalósítható, ezért elterjedtebb a nyírási szilárdság mérése [1.4, 3.8]. A BGA 

tokozású alkatrész kivezetéseinek nyírási vizsgálatára mutat elrendezést a 3.7. 

ábra. Ebben az esetben az alkatrészt nem forrasztják rá a szerelőlemezre annak 

érdekében, hogy a kivezetések elérhetőek legyenek, melyeket egy nyíró 

szerszámmal terhelünk a kivezetés függőleges tengelyére merőleges irányban. 

 

3.7. ábra. Mérési elrendezés BGA tokozású alkatrészek kötéseinek nyírási vizsgálatára [3.8] 

Az idézett mérési elrendezés felveti azt a kérdést, hogy mekkora a megfelelő 

távolság a nyíró szerszám és a szerelőlemez között. A távolság hatását elemezte a 
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[3.8] kutatás, melynek eredményei alapján 10 és 50 µm-es távolság esetén 

elhanyagolható a különbség a mérési eredményekben, míg 100 µm-es távolság 

esetén alacsonyabb nyírási szilárdságot mértek. Az alacsonyabb nyírási 

szilárdságot a szerzők azzal magyarázták, hogy a 100 µm-es nyírószerszám 

távolság esetén a szerszám és a forraszbump között kialakuló érintkezési felület 

egyrészt kisebb, ami nagyobb átlagfeszültséget eredményez azonos terhelőerő 

esetén, másrészt a szerszám mélyen belevág a forraszgolyóba, így annak lokális 

deformációja nagyobb az alacsonyabb szerszámmagasságú esetekkel szemben. A 

fenti tanulmányban a bump magassága 400 µm volt, és fontos megjegyezni, hogy a 

nyírási szilárdságot nem feszültséggel, hanem a kötés töréséhez szükséges erővel 

jellemezték (3.8. ábra). 

 

3.8. ábra. BGA kivezetés szilárdsága a nyírási magasság függvényében [3.8] 

Kutatták a nyírási sebességnek a kötés töréséhez szükséges terhelőerőre 

gyakorolt hatását is [3.9]. A vizsgálat eredménye alapján a nyírási sebesség 

jelentősen befolyásolja a szilárdsági eredményeket; adott struktúránál akár 30%-

kal is növekedhet a kivezetés töréséhez szükséges erő, amennyiben a nyírási 

sebességet 10 µm/s-ról 700 µm/s-ra növeljük (3.9. ábra). Ennek oka, hogy a 

forraszanyagok mechanikai szilárdsága erősen függ a terhelés sebességétől, 

melynek fizikai leírása a Norton (3.1) és a sh (sinus hyperbolicus) (3.2) 

egyenletekkel megfogalmazott modellekkel szokásos [2.11]: 
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ahol c1, c2, c3 anyagfüggő állandók, Q az aktivációs energia, k a Boltzmann-állandó, T 

a hőmérséklet, és crε& a csúszási sebesség. Az iparban szabványok alapján a 10 µm/s 

és a 100  µm/s terhelési sebesség a jellemző. 

  

3.9. ábra. A nyírási szilárdság alakulása a nyírási sebesség függvényében [3.9] 

A forrasztott kötések élettartam vizsgálatai ellentétben az előzőekkel már olyan 

struktúrákon valósulnak meg, amikor a BGA tokozású alkatrészt rá is forrasztják a 

szerelőlemezre [3.10, 3.11, 3.12]. Ilyen esetben a kötés fáradásában már szerepet 

játszik a részt vevő anyagok hőtágulási együtthatója (CTE – Coefficient of Thermal 

Expansion), pl. a Si hőtágulási együtthatója 3-4 ppm/°C, míg az alkatrész BT 

hordozójának 10 ppm/°C, és a szerelőlemezeké akár 12-25 ppm/°C is lehet. A 

hőtágulási együtthatóbeli különbségek feszültséget okoznak a forrasztott kötésben 

hőmérsékletváltozás esetén. Ezt használják ki az ún. ciklikus hősokk vizsgálatok 

[3.13, 3.14], amikor a szerelvény hőmérsékletét tág határok között változtatják 

ismételve. A hőmérséklet határok tipikus értékei a +125 °C és a -40 °C, a két 

hőmérséklet közötti átmenet kétkamrás klimatikus vizsgáló berendezések 

alkalmazásával rendkívül gyors, mindössze néhány másodperc is lehet a 

szerelvény hőkapacitásától függően. A vizsgálat eredménye a kötés töréséhez 

szükséges ciklusok száma. A mérés adott számú ciklusonként megszakítható, ezért 

nyomon követhető a kötésekben a repedés terjedése, a kötések törése [3.15]. 
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A forrasztott kötések élettartam vizsgálatára az ún. struktúra modelleket 

alkalmazzák. A legelterjedtebb modell a Maxwell-modell [2.10]. Ezeknél a 

modelleknél egyszerű mechanikai elemek (rugó, lökéscsillapító, csúsztató) 

összekapcsolásával helyettesítik a testet, és így vizsgálják a test feszültség-

deformáció válaszát. Ezek a modellek azt feltételezik, hogy a teljes alakváltozás 

összetehető három részből: a rugalmas alakváltozásból (εe), a folyási 

alakváltozásból (εc) és a képlékeny alakváltozásból (εp). Az utóbbi kettő 

irreverzibilis alakváltozás. 

 

3.10. ábra. A Maxwell modell a deformálható test feszültség-alakváltozás válaszának 

meghatározására 

A rugalmas és a képlékeny alakváltozás továbbra is meghatározható a 2.2. 

fejezetben ismertetett összefüggésekkel, a különbség az, hogy a rugalmas 

alakváltozást hőmérsékletfüggő taggal egészítik ki: 

e C Tε σ α= + ⋅∆ , (3.3) 

ahol C  a deformációtenzor és feszültségtenzor kapcsolatát megteremtő 

együtthatótenzor, α  a hőtágulási együttható és T∆  a hőmérsékletváltozás. 

A folyási alakváltozás vagy csúszási alakváltozás (creep strain) a deformálható 

test időfüggő alakváltozási válasza, melyet emelt hőmérsékleten, tipikusan az 

anyag olvadáspontjának felénél magasabb hőmérsékleten hirtelen fellépő konstans 

feszültségre ad (3.11. ábra). Mint azt a 3.11. ábra is mutatja, a folyási alakváltozás 

idő-függvénye három szakaszra bontható. Az első szakaszban a csúszási-ráta 

( dtd /εε ≡& ) eleinte csökken, melyet a deformációs keményedés munkája okoz. A 

harmadik szakaszban a szerkezet mikrostruktúrájában felhalmozódott hibák a 

csúszási-ráta gyors növekedését okozzák egészen a szerkezet töréséig. 



21 

 

 

3.11. ábra. A folyási alakváltozás az idő függvényében 

A második szakasz az állandósult csúszás, melynél adott hőmérsékleten a 

csúszási ráta közel konstans és jól leírható a Maxwell-modellel. A második szakasz 

közelebbi vizsgálata rendkívül fontos, mert pl. a forrasztott kötések termikus-

ciklus (thermal cycling, TC) gyorsított élettartam vizsgálatainál, ezzel a szakasszal 

lehet modellezni a kötések fáradását és törését.  

A BGA tokozású alkatrészek terén jelenleg a 3D-s struktúrák vizsgálatát helyezik 

előtérbe, amikor a BGA tokot egy másik BGA tok tetejére szereljük az ún. package-

on-package technológiával, növelve a területegységre eső funkciók számát (3.12. 

ábra). Ebben az esetben már jelentős hatást gyakorol a tokok forrasztás közbeni 

vetemedése a kötések mechanikai szilárdságára, így főleg ezt a jelenséget 

vizsgálják [3.16]. A tokok vetemedését nagymértékben befolyásolják a forrasztás 

folyamatparaméterei (pl. csúcshőmérséklet), illetve a tokok mérete, anyaga 

valamint a Si chip mérete. A forrasztott kötésben kialakuló feszültség 

csökkentésére az előbbiekben említett vizsgálat kisebb chip vastagságot, és 

vastagabb chip hordozót javasol. A konkrét mérés esetén 50 µm chip vastagságot, 

és 0,21 mm chip hordozó vastagságot javasolnak. Ezen a téren még további 

vizsgálatok várhatók az összes jelenség feltárása érdekében. 

 
3.12. ábra. Package-on-package technológiával kialakított struktúra 
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A forrasztott kötések mechanikai minősítésén belül egy másik jelentős kutatási 

terület a passzív diszkrét alkatrészek forrasztott kötéseinek vizsgálata. A diszkrét 

alkatrészek esetében is nyírási terheléssel vizsgálják a forrasztott kötés 

mechanikai szilárdságát, a mérési elrendezést mutatja a 3.13. ábra [1.3, 3.17].  

 

3.13. ábra. Felületszerelt ellenállás forrasztott kötésének nyírási vizsgálata 

Az előzőekben tárgyalt BGA tokozású alkatrészek kötésvizsgálatával ellentétben 

a nagyteljesítményű felületszerelt ellenállások esetében lehetőség nyílik arra, hogy 

olyan módon végezzünk ciklikus hősokk vizsgálatot, melynél a kötés 

felmelegedését a rajta átfolyatott árammal érjük el [3.18]. Ezáltal lokális melegítés 

érhető el, a valós alkalmazásokhoz jobban illeszkedő terhelési folyamatot 

valósíthatunk meg. Jobban vizsgálható például a szerelőlemez és az alkatrész 

hőtágulási együtthatóbeli különbségének hatása a forrasztott kötés mechanikai 

tulajdonságaira. A vizsgálatnál a kötés felmelegedése viszonylag gyors, a lehűlése 

viszont lassabb a kétkamrás berendezést alkalmazó hősokk vizsgálatok 1–2 perces 

hőmérsékletbeállási sebességéhez képest (3.14. ábra). Ebben a vizsgálatban is 

elemezték a hősokk terhelés után a felületszerelt ellenállások forrasztott 

kötéseiben kialakuló a törési vonalat. 

 

3.14. ábra. A 3,3 W teljesítményű fűtőárammal melegített 1206 méretkódú ellenállás 

hőprofilja [3.18] 
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F. A. Stam és E. Davitt kísérletében a különböző kontaktusfelület védőbevonatok 

hatását is tanulmányozta [3.19]. Kísérletük eredménye szerint 1 000 hősokk ciklus 

után már észrevehető különbség van a törési vonal képében az OSP illetve az 

immerziós Sn bevonattal ellátott kontaktusfelület alkalmazása esetén (3.15. ábra). 

A törésterjedés sebességének vizsgálata, végeselem módszeren alapuló 

modellezése ezen a területen is kiemelt jelentőséggel bír [2.11, 3.20]. Ennek oka, 

hogy bár a felületszerelt passzív alkatrészek kötésének kialakítása technológiai 

szempontból könnyebb, mint a BGA tokozású alkatrészek kötéseinek létrehozása, 

de az elektronikus áramkörökön jóval nagyobb mennyiségű passzív alkatrész 

található, ezért az áramköri meghibásodást nagy valószínűséggel okozhatják ezen 

alkatrészek kötéseinek pl. a törése. 

 

a., 

 

b., 

3.15. ábra. 1 000 termikus ciklus után kialakuló törés a 1206 méretkódú felületszerelt 

ellenállás forrasztott kötésében: a., OSP bevonattal ellátott kontaktusfelület esetén, 

b., immerziós ón bevonattal ellátott kontaktusfelület esetén (marker hossza kb. 800 µm) 

A forrasztott kötések mechanikai vizsgálatával foglalkozó irodalmakat 

áttekintve megállapítható, hogy főleg a nyírási szilárdság alapján minősítik a 

kötéseket. Ciklikus hőterheléses vizsgálatokkal a kötések várható élettartamát is 

meg lehet becsülni. Az eddig elvégzett kísérletek jelentős hibát okozó tulajdonsága, 

hogy még a BGA tokozású alkatrészeknél is sok esetben a nyírási szilárdságot a 

kötés töréséhez szükséges erővel jellemzik [3.8, 3.9, 3.12, 3.14], ahelyett, hogy a 

feszültség értékével tennék azt. A felületszerelt ellenállások forrasztott kötéseinek 

vizsgálatánál azonban kizárólag az erővel jellemzik a kötések nyírási szilárdságát 

[2.11, 3.17–3.20]. Ezen mérési eredmények nagy hiányossága, hogy a különböző 
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alkatrészméreteket alkalmazó kísérletek eredményei nem hasonlíthatók össze.  A 

felületszerelt ellenállások esetében az eddig elvégzett vizsgálatok csak relatíve 

nagyméretű (1206 – 3 x 1,5 mm) alkatrészekkel foglalkoznak. A korszerű 

elektronikus áramkörök felületszerelt ellenállásainak lineáris mérete ezzel 

szemben legalább a fele (0603 – 1500 x 750 µm), de akár a nyolcada is lehet 

(01005 – 400 x 200 µm). 

3.2. A felületszerelt alkatrészek mozgása forrasztás közben 

3.2.1. A forraszprofil alakjának meghatározása 

Ahhoz, hogy a felületszerelt alkatrészek forrasztás közbeni mozgását 

vizsgálhassuk, meg kell határozni a megömlött, folyadékfázisú forrasz alakját, mert 

ennek ismeretében határozhatók meg az alkatrészre ható erők. A megömlött 

forrasz egyensúlyi állapotához tartozó meniszkusz (forraszfelület-alak) 

meghatározására alapvetően két fő elméleti megközelítés létezik. Az egyik 

megközelítés, amelyik az elterjedtebb is, a rendszer minimális energiájához tartozó 

alak meghatározásán alapszik [3.21–3.25], a másik, a korábbi vizsgálatokban 

alkalmazott megközelítés pedig a nyomásfolytonosság elvének alkalmazása [1.6].  

A nyomásfolytonosság elvén alapuló profilszámításnál a számítás alapja, hogy a 

folyadékon belül a vízszintes síkokon a nyomás mindenhol egyforma, míg 

függőleges irányban a nyomás a folyadék magasságával arányos. Tekintsük egy 

felületszerelt diszkrét ellenállás kétdimenziós modelljét (3.16. ábra). 

 

3.16. ábra. A nyomásfolytonosság szemléltetése 

Az ellenállás homlokfalára ható nyomás az atmoszferikus nyomástól, a 

hidrosztatikai és a kapilláris nyomástól függ. A nyomásfolytonosság elve alapján az 

ábrán jelölt P1 és P2 nyomás azonos, tehát tulajdonképpen a folyadékoszlop h 
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magasságát a ΔP kapilláris nyomás ellensúlyozza. Kétdimenziós esetben, amikor az 

r2 végtelen (nincs görbület), és 1/r2 nulla, a Laplace-egyenlet (2.11) a 

következőképpen írható fel: 

1

1

r
P ⋅=∆ γ . (3.4) 

A görbületi sugár reciprokának (κ) értéke adott pontban a következő: 
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Ugyanakkor, mivel a kontaktusfelületen mindenhol ugyanakkora a nyomás: 

1 1 2 2 0 0 0( 0).atm atm atmP P gh P P gh P P gh hρ ρ ρ+ ∆ + = + ∆ + = + ∆ + =  (3.6) 

Tehát a kapilláris nyomás, és abból a folyadékfelszín görbülete pontról pontra 

számítható a (3.7) alapján. Meg kell jegyezni, hogy ΔP0 értéke ismeretlen; amikor a 

nyomásfolytonosság elvét alkalmazzák a folyadékfelszín számításához, ΔP0 értékét 

iterálással határozzák meg. 

0 .P P gyρ∆ = ∆ −  (3.7) 

Behelyettesítve a (3.7) és a (3.4) képletet a (3.5) egyenletbe, és átrendezve d2y/dx2-

re: 
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. (3.8) 

A (3.8) másodrendű, nemlineáris differenciálegyenlet megoldása határozza meg 

a forrasz meniszkusz kétdimenziós profilját. 

Ez az eljárás azonban háromdimenziós profilszámításhoz nehézkes, ezért az 

újabb vizsgálatokban a profilszámítás alapja az, hogy a megömlött forrasz 

egyensúlyi alakját a rendszerre ható erők eredője határozza meg. Ebben a 

rendszerben mindhárom fázis (folyadék, szilárd, gáz) szerepel. A rendszer 

energiája ebben az esetben két kölcsönhatáshoz tartozó potenciálból származik, a 
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felületi feszültségből származó potenciálból és a gravitációs potenciálból [3.21]. Az 

energiafüggvény, amelynek a minimumát keressük: 

E=Es+Eg, (3.9) 

ahol Es a felületi feszültségből származó energia [3.22]: 

∫
A

LG dAγ , (3.10) 

és Eg a gravitációs erőből származó energia [3.23]: 

∫ ∫ ∫ ⋅⋅⋅
x y z

dxdydzzgρ , (3.11) 

ahol: 

• γLG – felületi feszültség a folyadék-gáz határfelületen, 

• ρ – a forrasz sűrűsége, 

• g – a gravitációs együttható, 

• A – a meniszkusz felülete. 

A folyadékprofil számításához két határfeltételt adhatunk meg. Ha 

határfeltételként azt szabjuk meg, hogy a megömlött forrasz a kontaktusfelületeket 

a végéig nedvesíti kialakítva a forrasz térfogatától függő peremszöget (amely nem 

feltétlenül egyenlő a nedvesítési szöggel), a (3.9) egyenlet megoldásával 

meghatározható a megömlött forrasz alakja. A forrasztott kötések általában 

meglehetősen kisméretűek, méretük a mm-es nagyságrendbe esik, ezért a (3.9) 

összefüggésben főleg a felületi feszültségből származó energia a meghatározó tag. 

Amennyiben határfeltételként azt szabjuk, hogy a megömlött forrasz nem 

nedvesíti a kontaktusfelületeket a határukig, akkor a nedvesítési szöggel 

megegyező peremszög alakul ki (3.17. ábra), úgy a (3.10) egyenlet a (3.12) szerint 

alakul [3.25]: 

dAcosdAcosdAE 2

A

LG1

A

LG

A

LGS

210

θγθγγ ⋅−+⋅−+= ∫∫∫ , (3.12) 

ahol: 

• A0 – a megömlött forrasz és a gáz érintkezési felülete, 

• A1 – a megömlött forrasz és az alkatrészfémezés érintkezési felülete, 
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• A2 – a megömlött forrasz és a forrasztási felület érintkezési felülete, 

• θ1 – nedvesítési szög a forrasz és az alkatrészfémezés érintkezési vonalán, 

• θ2 – nedvesítési szög a forrasz és a forrasztási felület érintkezési vonalán. 

 

3.17. ábra. A megömlött forrasszal érintkező határfelületek 

Ezt az összefüggést úgy kapjuk, hogy a forraszfelszínt három részre bontjuk, a 

forrasz-gáz határfelületre, a forrasz-alkatrészfémezés határfelületre, és a forrasz-

forrasztási felület érintkezési határfelületére. Ekkor a felületi feszültségből 

származó energia: 

1 2

0 1 2

s LG LS LS

A A A

E dA dA dAγ γ γ= + +∫ ∫ ∫ . (3.13) 

Ezután behelyettesítve a (2.9)-beli Young-egyenletből kifejezett γLS-t, kapjuk 

meg a (3.12) összefüggést (figyelembe véve, hogy γSG = 0 a forrasz-fémezés 

határfelületeken), melynek alkalmazásával számítató a felületi feszültségből 

származó energia: 

1,2 1,2cos cosSG LS
LS LG

LG

γ γ
θ γ γ θ

γ

−
= → = − ⋅ .  (3.14) 

3.2.2. A Wassink-Verguld-modell 

A felületszerelési technológia elterjedése kezdetén nagyon egyszerű 

erőmodelleket alkalmaztak annak vizsgálatára, hogy a passzív diszkrét alkatrészek 
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(ellenállások, kondenzátorok) hogyan mozognak, illetve milyen erők hatnak rájuk 

az újraömlesztéses forrasztási technológia megömlesztéses szakaszában, amikor a 

forrasz folyékony állapotban van. 

Az első, legegyszerűbb modellt Wassink és Verguld írta le [1.5]. Modelljük 

egyszerű kétdimenziós erőmodell, melynek célja az alkatrészre ható 

forgatónyomaték nagyságának meghatározása volt, annak érdekében, hogy előre 

jelezzék a sírkőeffektus (1.1. ábra) hibajelenségét. Annak ellenére, hogy a modell 

nagyon egyszerű, mégis érdemes áttekinteni, mert ez volt az első, ami az 

alkatrészre ható erőkkel foglalkozott. A modell a 3.18. ábrán jelzett erőket vette 

figyelembe, melyek a következők voltak: 

• az alkatrész tömegére ható gravitációs erő (balra forgatja az alkatrészt), 

• az alkatrész alatt lévő forrasz felületi feszültségéből származó erő, ami az 

alkatrész alján lévő fémezésre hat (balra forgatja az alkatrészt), 

• az alkatrész mellett lévő forrasz felületi feszültségéből származó erő, ami az 

alkatrész homlokfelületén lévő fémezésre hat (jobbra forgatja az alkatrészt). 

 

3.18. ábra. A Wassink-Verguld-erőmodell [1.5] 

A modell feltételezi, hogy az alkatrésznek az ábra szerinti bal oldalán lévő 

forrasztási felületen lévő forrasz nincs hatással az alkatrész forgatására, az ábrán 

ezért nincs is berajzolva. A valóságban ez csak akkor lenne elképzelhető, ha a jobb 

oldali forrasz sokkal hamarabb megömlene, és elemelné annyira az alkatrészt, 

hogy annak a bal oldala nem érne hozzá az ott megömlő forraszhoz. Ezenkívül a 

modell a forrasz meniszkuszát egyenes vonalnak tekinti. A modell, 
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egyszerűségéből adódóan, a forrasz hidrosztatikai (kapilláris) nyomását sem veszi 

figyelembe. A hidrosztatikus nyomásból származó erők az alkatrész alján és 

homlokfelületén lévő fémezésre hatnak, kifele tolják az alkatrészt a forraszból. 

Wassink és Verguld kiszámították a forgatónyomatékok nagyságát különböző α 

dőlésszögekre, illetve különböző méretű kontaktusfelületekre és w hosszúságú 

fémezésekre, és ez alapján a sírkőeffektus megelőzésére hosszabb 

alkatrészfémezést, illetve rövidebb kontaktusfelületek alkalmazását ajánlották. 

3.2.3. Az Ellis-Masada-modell 

A második modellt John R. Ellis és Glenn Y. Masada állította fel [1.6]. Habár ez is 

kétdimenziós, már sokkal több hatást vesz figyelembe. A 3.19. ábrán mutatott 

erőmodelljükben figyelembe veszik a forrasz hidrosztatikus nyomását, illetve azt 

is, hogy a forrasz-meniszkusz alakja görbült. Ez a modell is egy forrasz hatására 

összpontosít, ezenkívül feltételezi azt, hogy az alsóoldali meniszkusz az alkatrész 

alján lévő fémezést a végéig teljesen nedvesíti. A forgatónyomatékokat az alkatrész 

alsó sarkán lévő P pontra írták fel, az óra járásával ellentétes irányt pozitívnak 

felvéve. A forgatónyomatékokat egységnyi alkatrész szélességre írták fel, így az 

alábbi összefüggések mértékegysége [N].  

 

3.19. ábra. Az Ellis-Masada erőmodell [1.6] 
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A modell alapján az eredő forgatónyomaték: 

wptptp MMMMMM ++++=∑ 2211 , (3.15) 

ahol az egyes tagok: 

Mt1 az alkatrész alján lévő fémezésre ható felületi feszültség forgatónyomatéka: 

11 sinθγWM t = , (3.16) 

Mp1 az alkatrész alsó fémezésére ható hidrosztatikus nyomás: 

c

p

p w
d

F
M

1

1 −= , (3.17) 

Mt2 az alkatrész homlokfelületén lévő fémezésre ható felületi feszültségből 

származó forgatónyomaték: 

22 sinθγhM t −= , (3.18) 

Mp2 az alkatrész homlokfelületére ható hidrosztatikus nyomás: 

c

p

p h
d

F
M

2

2 = , (3.19) 

Mw a gravitációs erőből származó forgatónyomaték: 

d

HL
mgM w

1
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2
cos

2 





−= αα , (3.20) 

ahol d az alkatrész szélessége. 

A hidrosztatikus nyomásból eredő Fp1 és Fp2 erő, illetve a távolságuk a P 

referencia ponttól (wc, hc) olyan modellből lehet kiszámolni, amelynél sík lemezt 

merítenek forraszba [1.6]. Ebből az alkatrész homlokfelületére ható hidrosztatikus 

nyomás (Fp2), illetve a hc távolság a következőképpen számítható: 

A
h

gPFp 







−∆= αρ cos

2
02 , (3.21) 

2

3

12
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2 p

c
F

dhgh
h

⋅⋅
−=

αρ
, (3.22) 

ahol ΔP0 a kapilláris nyomás a kontaktusfelület jobb oldali végén (ahol a forrasz-

meniszkusz magassága zérus). Az Fp1 és a wc hasonlóképpen számolható. 
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3.2.4. Sok kivezetéssel rendelkező integrált áramköri tokok kötéseinek vizsgálata 

A felületi szereléstechnológia rohamos fejlődése miatt az első, passzív 

alkatrészek forrasztott kötéseivel foglalkozó modellek után pár éven belül, szinte 

azonnal, már a 90’-es évek közepén megjelentek a sok kivezetéssel rendelkező 

integrált áramköri tokok, forrasztott kötéseivel foglalkozó vizsgálatok [3.26, 3.27]. 

Ezeknél az alkatrészeknél is első lépés a megömlött forrasz alakjának 

meghatározása. Kutatták a BGA tokozású alkatrészek (3.6. ábra) kötéseinek alakját 

[3.28, 3.29], ill. a sirályszárny alakú kivezetőkkel (3.5. a., ábra) rendelkező QFP 

tokozású alkatrészek forrasztott kötéseit is [3.30]. 

A forraszprofil alakjának meghatározása után a BGA tokozású alkatrészeknél 

főleg annak helyrehúzódását vizsgálták arra az esetre, ha a beültetése pozícióhibás 

[1.7, 3.31]. A helyrehúzódás modelljét tekintve ugyanazok az erők segítik az 

alkatrész mozgását a forrasztás közben, amelyek a felületszerelt ellenállásoknál is 

fellépnek, nevezetesen a forrasz felületi feszültségéből és hidrosztatikai 

nyomásából származó erők. A helyrehúzódásért itt elsősorban a felületi 

feszültségből származó erővektorok vízszintes irányú komponense (Fγ(p1)-Fγ(p2)) 

felelős, ami függvénye a pozícióhibának (3.20. ábra).  

 

3.20. ábra. BGA tokozású alkatrészek forrasztás közbeni mozgását vizsgáló modell 

sematikus ábrája 

A BGA tokozású alkatrészekkel egyidejűleg vizsgálták a flip-chip-ek mozgását is 

[3.32–3.35]. Flip-chip-nek nevezzük a Si chip-et, amikor az alkatrésztokon belül a 

Si chip-et aktív felületével lefelé, golyószerű kivezetésekkel kötik hozzá a 

kivezetéseket újraelosztó réteghez. A flip-chip-ek, struktúrájukat tekintve 
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hasonlóak a BGA tokozású alkatrészekhez. A forraszbump szempontjából a 

lényeges különbség a méretben van; a flip-chipek esetén a forraszbump-ok 

hozzávetőleges átmérője 50–100 µm, míg a BGA tokozású alkatrészeknél a tipikus 

átmérő 400–800 µm. Az [1.7]-es kísérletben kimutatták, hogy a helyrehúzó erő 

azonos forrasztérfogat mellett függvénye a szerelőlemez és a tok távolságának, 

azaz a forraszbump magasságának (H) (3.21. ábra).  

 

3.21. ábra. A flip-chipet húzó erő a pozícióhiba és a „bump” magasságának függvényében [1.7] 

A görbék alakja a 3.20. ábra szerinti modellel magyarázható. Egyrészt minél 

magasabb a forraszbump alakja, Fγ(p1) és Fγ(p2) vektora annál inkább mutat 

függőleges irányba, különbségük tart a 0-hoz. Másrészt minél lapultabb a 

forraszbump alakja, Fγ(p1) és Fγ(p2) vektora annál inkább mutat vízszintes irányba, 

különbségük 0-hoz tart. A két határ között Fγ(p1) és Fγ(p2) vektorok különbségi 

függvényének maximuma van, a jelenlegi esetben kb. 37 µm-es bump magasság 

esetén. 

A fent említett kísérletekben és vizsgálatokban sokszor az ingyenesen 

hozzáférhető Ken Brakke fejlesztésével készült „Surface Evolver” nevű programot 

alkalmazzák a forraszprofil alakjának meghatározására [3.25, 3.29, 3.30, 3.33, 3.36, 

3.37]. Ez a program is a rendszer energiájának minimalizálásán alapszik; a 

legmeredekebb irányok módszerét (gradiens módszer) alkalmazza [3.38]. 
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A felületszerelt alkatrészek mozgásának vizsgálatával foglalkozó irodalmak 

áttekintése alapján megállapítható, hogy a kezdeti, egyszerű, passzív diszkrét 

alkatrészekkel foglalkozó vizsgálatok után nagyon hamar a sok kivezetéssel 

rendelkező integrált áramköri tokok, illetve flip-chip-ek vizsgálata került előtérbe. 

A felületszerelt diszkrét alkatrészek méretének csökkenése azonban szükségessé 

teszi azok forrasztás közbeni mozgásának újravizsgálását, az egyszerű 

kétdimenziós modellek kiegészítését háromdimenziós mozgások leírására. 

3.3. A stencilnyomtatással készített a lenyomat minőségét befolyásoló 

paraméterek 

A forraszpaszta stencilnyomtatása alapvető lépése az újraömlesztéses 

forrasztási technológiának. Vizsgálatok szerint a forrasztási hibák 50–60%-a 

visszavezethető a stencilnyomtatás folyamatára [3.39]. Két ilyen jellemző 

forrasztási hiba az alkatrésztokok kivezetői között létrejövő forraszhíd, illetve a 

nyitott kötés, amikor sem villamos, sem mechanikai kapcsolat nincs az alkatrész és 

a szerelőlemez között. A forraszhíd képződése a túl nagy mennyiségű, míg a nyitott 

kötés a túl kevés pasztalenyomatra vezethető vissza elsősorban. 

A stencilnyomtatással foglalkozó irodalmak nagy hangsúlyt fektetnek a 

nyomtatási folyamatparaméterek vizsgálatára, mint pl. a késerő és a késsebesség 

[3.40, 3.41]. Ezek hatása a lenyomat minőségére alapvető fontosságú, pl. túl nagy 

sebesség esetén a forraszpaszta megcsúszik a stencil felületén, nem tölti ki az 

apertúrákat, így hiányos lenyomatot eredményez, ami nyitott kötésekhez vezethet. 

A [3.40] kísérletben finom osztástávolságú kivezetőkkel rendelkező QFP és BGA 

tokozású alkatrészek esetére vizsgálták a nyomtatási paraméterek hatását a felvitt 

paszta mennyiségére. A 3.1. táblázatban foglaltam össze a kísérlethez alkalmazott 

alkatrész-kivezetők osztástávolságát és az azokhoz tartozó stencil-apertúra 

méreteket. A kísérletben két különböző vastagságú (100 és 150 µm) stencillel 

nyomtattak. A 100 µm vastagságú stencil esetében 3-as típusú pasztával 

(forraszfém szemcseátmérője 25–45 µm), míg a 150 µm vastagságú stencil 

esetében 4-es típusú pasztával (forraszfém szemcseátmérője 25–38 µm) 

nyomtattak. 
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3.1. táblázat. A stencil nyomtatási kísérlethez alkalmazott apertúrák méretei 

Osztástávolság [µm] 300 400 500 635 750 

QFP apertúra rövidebbik éle [µm] 150 200 250 300 350 

QFP apertúra hosszabik éle [µm] 1000 1250 1500 1750 2000 

BGA apertúra átmérője [µm] 150 200 250 300 350 

A két különböző alkatrészhez és a két különböző stencilhez tartozó 

eredményeket mutatja a 3.22. ábra. A diagramokon a függőleges tengelyen a 

nyomtatási hatékonyság szerepel, ami a felvitt paszta térfogatának és a stencil-

apertúra térfogatának a hányadosa. A BGA tokozású alkatrészek esetén 

tapasztalható alacsonyabb nyomtatási hatékonyság valószínűsíthető oka, hogy a 

BGA alkatrészekhez tartozó kör alakú apertúrák esetében az apertúra falának 

teljes körvonalára tapad fel a forraszpaszta. Ezzel szemben a QFP tokozású 

alkatrészekhez tartozó téglalap alakú apertúrák esetén inkább csak az apertúra 

sarkainál tapad meg a forraszpaszta. Ezért szokás újabban a BGA tokozású 

alkatrészekhez is négyzet alakú apertúrákat tervezni, melynél az általános szabály, 

hogy az apertúra élhosszúsága egyezzen meg a forrasztási felület átmérőjével. 

a., b., 

3.22. ábra. Nyomtatási hatékonyság az alkarészkivezető osztástávolságának és a stencil 

vastagságának függvényében: a., QFP tokozású alkatrészek esetére, b., BGA tokozású 

alkatrészek esetére [3.40] 

Ugyanebben a kutatásban vizsgálták még a szerelőlemez védőfémezésének 

hatását is a nyomtatási hatékonyságra. Két bevonatot hasonlítottak össze HASL 

(Hot Air Solder Leveling - tűziónozás) és immerziós ezüst bevonatot. Az 

eredményeket mutatja a 3.23. ábra.  
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a., b., 

3.23. ábra. Nyomtatási hatékonyság az alkarészkivezető osztástávolsága és a védőbevonata 

függvényében: a., QFP tokozású, b., BGA tokozású alkatrészek esetére [3.40] 

Vizsgálatok középpontját képviseli még a paszta reológiai tulajdonságainak 

hatása a stencilnyomtatás minőségére [1.11, 3.42, 3.43], amit főleg a pasztában 

lévő forraszszemcsék mérete, a paszta fémtartalma és a paszta tixotróp 

tulajdonságait beállító adalékanyagok jellemzői határoznak meg. A forraszpaszták 

reológiai tulajdonságait oszcillációs üzemmódú rotációs viszkoziméter 

segítségével szokás mérni, mellyel meghatározható a szuszpenziókra jellemző 

komplex nyírási együttható. A komplex nyírási együttható (3.23) két összetevőre 

bontható az úgynevezett G’ tárolási együtthatóra (3.24) és G’’ veszteségi 

együtthatóra (3.25). A tárolási együttható a deformáció kialakításához szükséges 

feszültségnek azt a részét képezi, amelyet a deformált anyag tárol és a feszültség 

megszűnésével a deformáció megszüntetéséhez felhasznál. A veszteségi együttható 

a deformációs feszültség azon részéhez tartozik, amely a deformáció során 

rendszerint hő formájában elvész. Ezenkívül az anyagra jellemző paraméter még a 

veszteségi tényező, mely a (3.26) összefüggéssel számítható: 
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A vizsgálatban két különböző gyártó készítette forraszpasztát hasonlítottak 

össze, melyben a forraszfém ötvözete ón-ezüst-réz, míg a forraszszemcsék 

átmérője 5-15 µm volt (3.24. ábra).  

 

a., 

 

b., 

3.24. ábra. A tárolási és a veszteségi nyírási együttható az oszcillációs nyírási feszültség 

függvényében: a., P1 gyártmányú paszta – rugalmassági határ: 8 Pa, 

b., P2 gyártmányú paszta – rugalmassági határ: 8 Pa [3.42] 

A mérésekből következtetéseket lehet levonni az elektronikus gyártásnál 

alkalmazható maximális nyomtatási sebességre: amennyiben a nyomtatási 

sebesség túl nagy, és ezáltal a forraszpasztára ható nyírási erő meghaladja a 

forraszpaszta rugalmassági határát (G’ első lineáris szakasza), akkor a nyomtatás 

után a forraszszemcsék nem fognak szorosan egymáshoz kapcsolódni, és megfolyik 

a nyomtatott paszta. Ilyenkor a pasztanyomtatás után hidak alakulhatnak ki a 

sűrűn elhelyezkedő (400 µm osztástávolságú) lenyomatok között, amelyek 

elősegítik a forrasztás utáni rövidzárak kialakulását. 

A sűrű osztástávolságú alkatrészekhez tartozó lenyomatok esetén a 

stencilnyomtatás területén is a flip-chip alkatrészekhez tartozó lenyomatokra 

helyezik a hangsúlyt [3.40, 3.44, 3.45]. A paszta reológiai tulajdonságain kívül 

vizsgálják még az ezekhez az alkatrészekhez alkalmas stencilfólia vastagságot, 

illetve az alkalmas stencil-apertúra kialakítási technológiát. A vizsgálatok alapján a 

flip-chip alkatrészek esetén jobb minőségű, ismételhető tulajdonsággal rendelkező 

lenyomatot galvanoplasztikával készített stencilekkel lehet létrehozni, szemben a 

hagyományos SMT technológiához alkalmazott lézerrel kialakított stencilekkel 

[3.45]. 
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A stencilnyomtatás kellékeivel (nyomtatókés, stencilfólia) foglalkozó irodalmak 

vizsgálják még a nyomtatókés anyagának hatását a lenyomat minőségére [1.10]. 

Ugyanakkor a stencil nyomtatás közbeni deformációjával az irodalomban nem 

foglalkoznak alapkutatási szinten. Mindössze az IPC-7525 szabvány értekezik 

hasonló témakörben, a lépcsős stencilek témakörében [3.46]. A lépcsős stencileket 

olyankor alkalmazzák, amikor egy áramkörön belül találhatók olyan alkatrészek, 

amelyek a többi alkatrészhez képest jelentősen vagy több, vagy kevesebb 

pasztamennyiséget igényelnek. Ilyenkor lokálisan vagy additív technológiával 

(galvanoplasztika) vastagítják, vagy szubtraktív technológiával (kémiai maratás 

vagy újabban mechanikai marás) vékonyítják a stencilfóliát.  A vékonyított illetve 

vastagított területek elhelyezkedhetnek a stencilfólia egyik vagy másik oldalán is, 

azaz a nyomtatókés felőli vagy a szerelőlemez felőli oldalon (3.25. ábra). Amikor a 

kés felőli oldalon helyezkednek el pl. a vékonyabb területek, akkor alapvetően a 

kés mechanikai tulajdonságai, és annak deformációja határozza meg a lenyomat 

minőségét, azáltal, hogy mennyire tud rásimulni a stencilfólia vékonyabb 

területének felszínére. Ellenben amikor vékonyabb terület a szerelőlemez felőli 

oldalon van, akkor a stencilfólia deformációja határozza meg a lenyomat 

minőségét, az, hogy a fólia mennyire tud rásimulni a szerelőlemez felszínére. 

 

a., 

 

b., 

3.25. ábra. Lépcsős stencilek struktúrája: a., vékonyított terület a nyomtatókés felőli oldalon, 

b., vékonyított terület a szerelőlemez felőli oldalon 

A szabvány arra ad tervezési ajánlást, hogy a lépcső élétől milyen távolságokra 

kell legalább lennie az apertúráknak ahhoz, hogy megfelelő lenyomatot kapjunk, 

tehát vagy a kés simuljon rá a vékonyított területen a fóliára, vagy a stencilfólia 

simuljon rá teljesen a szerelőlemezre. A szabvány ajánlása szerint a minimális 

távolság a lépcsőmagasság 36-szorosa. A szokásos 25, illetve 50 µm-es 

lépcsőmagasságokat tekintve ez 1–2 mm-es távolságot jelent. A szabvány 

iránymutatását azonban fenntartásokkal kell kezelni, mert nem vesz figyelembe 
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olyan alapvető fontosságú paramétereket, mint pl. a stencilfólia vastagsága, vagy a 

késnyomás mértéke. Annak érdekében, hogy a szabvány ajánlásánál pontosabb 

értékeket nyerjünk, vizsgálatokat kell végezni a stencilfóliák nyomtatás közbeni 

deformációját illetően.  

3.4. A szakirodalmi összefoglalóból levonható következtetések 

Szakirodalmi összefoglalómat három az elektronikai szereléstechnológia 

tématerülete köré csoportosítottam. Ezek az irodalmak az alkatrészek forrasztott 

kötéseinek mechanikai minősítésével, az alkatrészek forrasztás közbeni 

mozgásával és a forraszpaszta stencilnyomtatásával foglalkoznak. A mechanikai 

minősítéssel foglalkozó irodalmak közül áttekintettem a tömbi forraszanyagokra, 

és felületszerelt alkatrészek forrasztott kötéseire vonatkozó kutatásokat. Az 

alkatrészek forrasztás közbeni mozgását leíró irodalomnak két nagyobb alterülete 

van, nevezetesen a forraszprofil kialakulásának modellezésével, és magával az 

alkatrész mozgásával foglalkozó vizsgálatok. A stencilnyomtatási folyamatot 

elemző kutatások főleg a stencilnyomtatás folyamatparamétereit vizsgálják 

kísérletekkel és szimulációkkal egyaránt. Ezenkívül kutatási terület még a 

forraszpaszta reológiai tulajdonságainak mérése, amiből következtetnek a 

forraszpaszták nyomtatás közbeni mechanikai viselkedésére. A stencilnyomtatás 

eszközeivel foglalkozó kutatások elemzik a nyomtatókés anyagának hatását a 

stencilnyomtatás minőségére. A stencilek deformációjáról csupán egy szabvány 

értekezik, amely az értekezésemben részletezett vizsgálataim tanulsága szerint 

pontatlan és elhanyagolásokkal él. 

A szakirodalom áttekintése alapján megállapítottam, hogy a kisméretű passzív 

diszkrét alkatrészek forrasztott kötéseinek mechanikai tulajdonságait hiányosan 

vizsgálták és ugyanezen alkatrészek kötéseit nagy elhanyagolásokkal modellezték: 

• a felületszerelt passzív diszkrét alkatrészek esetén a pozícióhiba hatását a 

forrasztott kötés mechanikai szilárdságára nem kutatták, mert az érintkezési 

felület meghatározása nehézkes, arra nem volt módszer, 

• az alkatrészek forrasztás közbeni mozgását annak hossztengelyével 

párhuzamos irányban nem vizsgálták, mert az integrált áramköri tokozások 

vizsgálata került előtérbe, 
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• a szerelőlemez szintkülönbségeinek hatását a stencilnyomtatás minőségére, 

illetve a stencilek nyomtatás közbeni deformációját nem modellezték, a 

nyomtatási hibákat az iparban gyorsan, empirikus módon küszöbölték ki.  

Áttekintve a fenti kutatási területek irodalmát, a következő fejezetekben leírt 

kutatásaim fő céljaiként a következőket választottam: 

• olyan mérési módszer kidolgozását, mellyel a pozícióhibás felületszerelt 

kisméretű passzív diszkrét alkatrészek forrasztott kötéseinek nyírási 

szilárdságát feszültséggel tudom jellemezni a terhelő erő helyett,  

• a nyírási szilárdság pozícióhiba-függésének meghatározását, 

• a felületszerelt kisméretű passzív diszkrét alkatrészek újraömlesztéses 

forrasztás közbeni mozgásának kutatását, 

• olyan mérési módszer kidolgozását, mellyel vizsgálható a szerelőlemez 

szintkülönbségeinek hatása a stencilnyomtatás minőségére,  

• tervezési irányelv ajánlását, melynek betartásával kiküszöbölhető a 

szerelőlemez szintkülönbségeinek hatása a stencilnyomtatással felvitt 

forraszpaszta térfogatára. 
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4. Felületszerelt passzív diszkrét alkatrészek forrasztott 

kötéseinek mechanikai vizsgálata (I. téziscsoport) 

Ahogy azt már a bevezetőben is említettem a felületszerelt passzív diszkrét 

alkatrészek forrasztott kötéseinek mechanikai vizsgálata ismét szükségszerűvé 

vált az alkatrészméretek további csökkenése miatt. A pozícióhibás alkatrészeknél a 

forrasztott kötésben a törés pillanatában fellépő átlagfeszültség számítása azonban 

nehézkes, nem lehet egyszerűen az alkatrész fémezésének felületével osztani a 

maximális terhelőerőt. Ennek oka, hogy az a fémezés felület nagysága, amelyet a 

forrasz nedvesít (kötési felület) nem csak a forrasz anyagi tulajdonságaitól függ, 

hanem az alkatrész pozícióhibájától is, ugyanakkor a kötési felület nem egyenlő az 

alkatrészfémezés teljes felületével. Belátható az is, hogy emiatt a pozícióhibás 

alkatrészek kötéseinek mechanikai jellemzése a töréshez szükséges terhelőerővel 

(mint ahogy az irodalomban ismertetett vizsgálatokban teszik) nem ad pontos 

képet a kötések nyírási szilárdságáról. Az I. téziscsoportban összefoglalt kutatásom 

célkitűzése, hogy a felületszerelt diszkrét alkatrészek forrasztott kötéseinek 

nyírási szilárdságát a mechanikai feszültség mennyiségével tudjam jellemezni, és 

ezáltal lehetőségem legyen vizsgálni a pozícióhibás alkatrészek kötéseinek 

szilárdságát. 

4.1. A vizsgálati módszer alapelve, lépései 

A vizsgálati módszerem alapelve, hogy kötési felület meghatározásához 

háromdimenziós forraszprofil (a profil kiterjed a tér minden irányában) számítást 

végzek. A pontos profil számításához szükség van az alkatrészek pozíciójára is, 

ezért azt a forrasztás után mérőábra segítségével mérem. A vizsgálati módszer 

lépéseit a 4.1. ábrán mutatott blokkdiagrammal szemléltetem. 

 

4.1. ábra. A kötések törésekor fellépő átlagos nyírási feszültség meghatározása 
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A vizsgálataimat 0603 méretkódú (1,5 x 0,75 mm) felületszerelt ellenállásokkal 

végeztem. Ezenkívül a 2006. július 1.-vel bevezetett Európai Uniós előírásoknak 

megfelelően a vizsgálataimhoz ólommentes forraszt alkalmaztam. A forrasz 

ötvözete SAC305 (96,5Sn/3Ag/0,5Cu). A forraszpaszta Senju gyártmányú, 

típusszáma M705-GRN360-K1-V, melyben a forraszszemcsék átmérője 25–45 µm. 

A mechanikai vizsgálatokhoz az alkatrészek forrasztás utáni pozícióhibáját úgy 

mértem, hogy kör alakú referencia ábrákat terveztem a mérőlemezre. Ezeket a 

referencia ábrákat a szerelőlemezen ugyanarra rétegre terveztem, mint az 

alkatrészekhez tartozó forrasztási felületeket. A vizsgálatom során a 

referenciaábrákhoz mértem hozzá a beforrasztott alkatrész sarkait (4.2. ábra). A 

méréshez optikai mikroszkóppal felvételt készítettem az alkatrészről (a kép 

felbontása 4 µm), és akár a mikroszkóp szoftverével, akár később bármilyen 

képszerkesztő program segítségével mérhető a távolság a referenciaábra és az 

alkatrész sarka között. A mérés után a (4.1a) és (4.1b) összefüggésekkel 

meghatározható az alkatrész pozícióhibája mindkét főtengely mentén. 

Értekezésemben, a továbbiakban az irányok jelölésére a következőképp használom 

a jelzéseket: 

• x tengely az alkatrész hossztengelyére merőleges irány, 

• y tengely az alkatrész hossztengelyével párhuzamos irány.   

 
4.2. ábra. Mérőábra az alkatrész pozícióhibájának mérésére 
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A háromdimenziós profilszámítást az irodalomban említett, ingyenesen 

hozzáférhető „Surface Evolver” [4.1] nevű programmal végeztem. A számításhoz 

alkalmazott modell bemeneti paraméterei tartalmazzák az alkatrészre vonatkozó, 

és a szerelőlemezen lévő kontaktusfelületekre vonatkozó geometriai adatokat. 

Ezenkívül bemeneti paraméter még a forraszanyag felületi feszültsége, sűrűsége, 

és térfogata. A modell kezeli a (3.10) és (3.12) határfeltételeket egyaránt. A 

bemeneti paraméterek konkrét értékeiről, illetve a profilszámítás ellenőrzésének 

módszerét a 4.4. fejezetben fejtem ki részletesen. 

Az alkatrészek forrasztott kötéseinek nyírási szilárdságát, a kötés töréséhez 

szükséges maximális terhelőerőt a 4.3. a., ábrán látható Dage2400 típusjelzésű 

ipari ellenőrző berendezéssel vizsgáltam. A nyírószerszám élhosszúsága 500 µm 

(4.3. b., ábra), a nyírás sebessége az ipari alkalmazásoknak megfelelően 100 µm/s, 

a nyíró szerszám és a szerelőlemez távolsága 50 µm volt. A mérési módszer 

alapelvét és lépéseit a következő kiadványokban publikáltam: [L1, K1, K2]. 

 

a., 

 

b., 

4.3. ábra. A nyírási szilárdság méréséhez alkalmazott eszközök: 

a., mérő berendezés, b., nyíró szerszám 

4.2. A mérőlemez topológiája, a kísérletek paraméterei 

A forrasztott kötések nyírási szilárdságára vonatkozó kísérletemhez a 

mérőábrát 1,55 mm vastagságú FR4 tűzállósági osztályú, üvegszál erősítésű 

epoxigyanta alapanyagú szerelőlemezre terveztem. A mérőlemezen a réz 
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kontaktusfelületek vastagsága 30–35 µm, a védőbevonatuk immerziós eljárással 

felvitt ezüst, melynek vastagsága 0,1–0,2 µm. A mérőlemezen, egy ellenálláshoz 

tartozó topológia geometriai adatait mutatja a 4.4 ábra. Az ábra középpontjában 

elhelyezett, 250 µm átmérőjű referenciaábra a topológia középpontját jelöli a 

szerelőlemezen, és a beültető automatát vezérlő program készítését segíti. A 

mérőlemezre 90 db ellenállást terveztem referencia ábrával együtt (4.5. ábra). 

 

4.4. ábra. A mérőlemez topológiája egy ellenállás számára (a méreteket µm-ben adtam meg) 

 

4.5. ábra. A mérőlemez topológiája  
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A kísérleteimhez a forraszpaszta felvitelét 150 µm vastagságú, lézerrel 

kialakított stencilfóliával végeztem, DEK248 típusú stencilnyomtató berendezéssel 

4.6. a., ábra. A nyomtatási paramétereket tekintve, kísérleteimnél a késerő értéke 

95 N, míg a késsebesség 30 mm/s volt. A nyomtatókés hossza 30 cm. A 

felületszerelt ellenállásokat TWS Quadralaser típusú félautomata, pick&place 

rendszerű beültető-automata segítségével ültettem be, míg a forrasztást 

ESSEMTECH RO06 típusjelzésű, kombinált konvekciós és infrafűtésű tálcás 

kemencével végeztem (4.6. b., ábra). A beültető-automata beültetési hibája 

hallgatói mérés alapján kb. 25 µm (Gályász Péter – Önálló tervezés I., 2007. tavasz). 

A forrasztáshoz alkalmazott hőprofilt mutatja a 4.7. ábra, a szerelvénynek a forrasz 

olvadáspontja fölött töltött ideje 34 s, és csúcshőmérséklete nagyobb, mint a 

kemence légterének hőmérséklete az infrafűtés miatt. 

 

a., 

 

b., 

4.6. ábra. A kísérletekhez alkalmazott berendezések: a., DEK248 stencilnyomtató, 

b., ESSEMTECH RO06 kombinált konvekciós és infrafűtésű, tálcás újraömlesztő kemence 

0

25

50

75

100

125

150

175

200

225

250

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270

H
ő

m
é

rs
é

k
le

t 
[°

C
]

Idő [s]

Kemence légterének szabályzott hőmérséklete

0603 méretkódú alkatrész kötésének hőmérséklete

SAC ötvözet olvadáspontja

 

4.7. ábra. A kísérletekhez alkalmazott forrasztási hőprofil 
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4.3. Az alkatrészek forrasztás közbeni mechanikai rögzítése 

A kutatásom célja, hogy a pozícióhibás alkatrészek forrasztott kötéseit 

minősítsem a nyírási szilárdság mérésével. Ehhez a beültető-automata segítségével 

programozottan, pozícióhibásan ültettem be az alkatrészeket. Az alkatrészek 

azonban a forrasztás közben elmozdulnak a folyékony fázisban lévő forrasz felületi 

feszültsége és hidrosztatikai nyomása miatt. Ezért az alkatrészeket hőre 

keményedő ragasztóval rögzítettem a forrasztás idejére (Loctite 3621). A hőre 

keményedő ragasztót a TWS beültető-automatára (4.8. a., ábra) szerelt 

cseppadagoló segítségével vittem fel a szerelőlemezre az alkatrészekhez tartozó 

topológia középpontjába. 

A hőre keményedő ragasztó azonban szobahőmérsékleten befolyásolhatja a 

nyírási terhelésnél mérhető maximális erőt, ezért a nyírási szilárdság mérését 

emelt hőmérsékleten kellett végeznem. A szükséges emelt hőmérséklet 

meghatározásához elvégeztem egy előzetes kísérletet, melynél 90 db ellenállást 

csak forrasztással rögzítettem, míg 90 db ellenállást forrasztással és ragasztással 

is. A felvitt ragasztócseppek átlagos átmérője 485 µm volt (4.8. b., ábra).  

 

a., 

 

b., 

4.8. ábra. Az alkatrészek forrasztás közbeni rögzítése: a., TWS beültető-automata – 

cseppadagoló, b., felvitt ragasztócsepp 

Miután az alkatrészeket beültettem a ragasztóba, azt a 4.9. ábrán mutatott, a 

ragasztó adatlapjának megfelelő hőprofillal kikeményítettem, majd a 4.7. ábrán 

mutatott hőprofillal be is forrasztottam.  
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4.9. ábra. A hőre keményedő ragasztó térhálósításához alkalmazott hőprofil 

A minták elkészítése után megmértem mind a csak ragasztással, valamint a 

ragasztással és forrasztással egyaránt rögzített alkatrészek kötéseinek szilárdságát 

a hőmérséklet függvényében, 25–200 °C-os tartományon. A szerelvények 

melegítéséhez Heidolph MR Hei-Tec fűthető mágneses keverőt alkalmaztam, 

melynek csak a fűtési funkcióját használtam. A fűtőlapon beállítható hőmérséklet 

tartomány 20–300 °C. A nyírási szilárdság mérése közben a szerelvény felső lapján 

K típusú hőelemmel mértem a hőmérsékletet, és úgy szabályoztam a fűtőlap 

teljesítményét, hogy a szerelvény felső lapja a kívánt hőmérsékletű legyen. 

A mérés eredménye (4.10. ábra) alapján megállapítottam, hogy 

szobahőmérsékleten valóban nagyobb terhelőerő szükséges a ragasztással és 

forrasztással egyaránt rögzített ellenállások kötéseinek töréséhez (kb. 10 N-nal), 

ugyanakkor hozzávetőleg 90 °C hőmérséklettől kezdve a két szerelvény esetében 

megegyezik a mérhető maximális terhelőerő. Így a további szilárdsági 

vizsgálatokhoz ezt a hőmérsékletet választottam. 
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4.10. ábra. A kötések töréséhez szükséges terhelőerő a hőmérséklet függvényében 
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4.4. A folyékony fázisú forrasz alakjának meghatározása 

A megömlött forrasz háromdimenziós alakját az irodalomban is sokat 

alkalmazott, ingyenesen hozzáférhető „Surface Evolver” [4.1] programmal 

végeztem. 

A forrasz geometriai modelljét a 4.11. ábra szerint építettem fel. A programban 

először élcsúcsokat kell definiálni, majd az azokat összekötő irányított vektorokkal 

éleket. Az élek sorszámát jelöltem a körbe írt számokkal. Az élekkel kell definiálni a 

lapokat, aszerint, hogy a lap normálisa a bal sodrás szabálya szerinti irányba 

mutat, míg végül egy testet az őt határoló lapokkal és a térfogatával kell jellemezni. 

 

4.11. ábra. A forraszprofil geometriai modellje 

A program bemeneti paramétereit tekintve a geometriai adatokon kívül meg 

kell adni a forrasz felületi feszültségét, ami irodalom alapján 550 mN/m [4.2]. Meg 

kell adni a nedvesítési szöget, ami a 4.12. ábra szerinti peremszög-mérésem 

alapján immerziós ezüst bevonaton 18 °, mely a szakirodalom kb. 20 °-os 

nedvesítési szög értékének megfelel [4.3]. Meg kell még adni a forrasz térfogatát, 

ami 150 µm vastagságú stencilt feltételezve 0,054 mm3. 

 

4.12. ábra. A 96,5Sn/3Ag/0,5Cu forraszötvözet nedvesítési szöge immerziós ezüst 

bevonaton, 240 °C hőmérsékleten, a forrasz olvadt állapotában 
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Így a modellem bemeneti paraméterei a következők voltak: 

• a szerelőlemezen lévő forrasztási felület mérete: 0,96 x 0,76 mm, 

• az alkatrész mérete: 1500 x 800 x 430 µm, 

• az alkatrész alján lévő fémezés hosszúsága: 250 µm, 

• a forrasz felületi feszültsége: γLG = 550 mN/m, 

• a forrasz sűrűsége: 7360 kg/m3, 

• a forrasz nedvesítési szöge: θ = 18 °, 

• a forrasz térfogata: 0,054 mm3 (stencil-apertúra térfogata osztva kettővel), 

• az alkatrész pozícióhibája: mérési eredmények alapján, 

• az alkatrész és a forrasztási felület függőleges távolsága: 25 µm. 

A geometriai adatok megadása után a program elvégzi a felületek 

újrafelosztását, majd kiszámítja rendszer minimális energiájához tartozó 

forraszalakot úgy, hogy a forrasz térfogata a megadott maradjon (4.13. ábra). 

 

4.13. ábra. A kiszámított forraszprofil 

A profilszámítás helyességét úgy ellenőriztem, hogy keresztmetszeti csiszolatot 

készítettem beforrasztott felületszerelt ellenállásról (4.14. a., ábra), és ahhoz 

mértem hozzá a számított profilt. A mérési eredményt szemléltetem a 4.15. ábrán. 

A profilszámítás mérésénél y irányban 50 µm-es osztással mértem a valós és a 

számított profil magasságbeli különbségét. A mérési eredmények alapján a 

magasságbeli különbség 5 µm. Az y = 500–700 µm tartományon a számított és a 

valós profil alakjának nagyobb magasságbeli különbsége tapasztalható. Ennek oka 
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az, hogy a forraszban keletkező és a kötés felszínére kijutott zárványok 

egyenetlenné tették a forraszfelszínt az említett tartományon.  

 

a., 

 

b., 

4.14 ábra. A profilszámítás ellenőrzése: a., beforrasztott ellenállás keresztmetszeti képe, 

b., számított forraszalak oldalnézeti képe 

  
4.15. ábra. A valós és a számított forraszprofil; a különbségeket a profil mentén feltüntettem 

4.5. A pozícióhibás alkatrészek forrasztott kötéseinek mechanikai 

minősítése 

A pozícióhibás felületszerelt ellenállások forrasztott kötéseinek mechanikai 

minősítéséhez a ragasztófelvitel után szándékosan, pozícióhibával ültettem be az 

alkatrészeket. A programozott pozícióhiba mértékét 0–250 µm tartományban 

változtattam 50 µm-es lépésközzel. Egy szerelvényen 15 db ellenállást ültettem be 

azonos pozícióhibával. Két szerelvényt készítettem, egyiken x irányban, a másikon 

y irányban állítottam be a pozícióhibákat. Az alkatrészek beültetése után a 4.9. 

ábrán mutatott hőprofillal térhálósítottam a ragasztót, míg a forrasztást a 4.7. 

ábrán mutatott hőprofillal végeztem. 
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A szerelvények elkészítése után megmértem az alkatrészek sarkai és a 

referencia ábrák közötti távolságot képszerkesztő program (Adobe Photoshop 

CS3) segítségével és kiszámítottam az alkatrészek pozícióhibáját (4.16. ábra). 

 

4.16. ábra. Az alkatrész pozíciójának mérése (xofszet: 200 µm, yofszet: 15 µm) 

A pozícióhibás alkatrészek forrasztott kötéseire vonatkozó maximális nyírási 

terhelőerő mérését a 4.3. ábrán mutatott DAGE2400 berendezéssel mértem. Mint 

ahogy a 4.1 fejezetben említettem, a nyírás sebessége 100 µm/s, a nyíró szerszám 

és a szerelőlemez távolsága 50 µm volt. A szilárdsági mérés után végeztem 

vizsgálatot a kötések töretfelszínét illetően. Azt vizsgáltam, hogy valóban a 

forrasztott kötés és nem a szerelőlemezen lévő forrasztási felület tört el, vagy vált 

el a hordozótól. A töretfelszínt FEI Inspect S50 elektronmikroszkóppal vizsgáltam, 

és Bruker Quantax 200 EDS-el (energiadiszperzív spektroszkópia) összetétel 

elemzést végeztem a 4.17. ábrán fekete kerettel jelzett területen.  

 

 Element  Wt %  At %

 AgL 2 2,04

 SnL 89,11 82,58

 CuK 8,89 15,38

 Total 100 100  

 4.17. ábra. A forrasztott kötés töretfelszínének vizsgálata 
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A töretfelszín elemösszetétele alapján, a nagy mennyiségű ón jelenlétére 

alapozva, megállapítottam, hogy a forrasztott kötés törik el, és nem a 

szerelőlemezen lévő forrasztási felület. 

A nyírási szilárdság mérése után elvégeztem a háromdimenziós profilszámítást 

a pozícióhibás alkatrészekre, és kiszámítottam a törés pillanatában a forrasztott 

kötésben keletkező átlagfeszültséget. Az eredményeket a 4.18. ábrán mutatott 

grafikonon foglaltam össze. 
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4.18. ábra. A forrasztott kötések nyírási szilárdsága az alkatrész pozícióhibájának 

függvényében 

Az eredmények alapján megállapítottam, hogy a pozícióhibás alkatrészek 

forrasztott kötéseire jellemző nyírási szilárdság csökken a pozícióhiba 

függvényében. A nyírási szilárdság esetemben az y irányú pozícióhiba 

függvényében, 90 °C mérési hőmérsékleten, a 0–250 µm-es pozícióhiba 

tartományon 26 N/mm2-ről 12 N/mm2-re csökkent. A nyírási szilárdság az x 

irányú pozícióhiba függvényében 26 N/mm2-ről 17 N/mm2-re csökkent. A nyírási 

szilárdság csökkenésének valószínűsíthető oka, hogy a pozícióhibás alkatrészek 

esetében a forrasztott kötés alakja eltér az ideálistól, és nagyobb lokális feszültség 

maximumok jelennek meg azonos terhelés mellett, ami elősegíti a repedések 

keletkezését és a törés terjedését. A mérési eredményt mutató 4.18. ábrán a nyírási 

szilárdságok alacsonyabb értéket vesznek fel az [L1] publikációban közölthez 
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képest, mert ott még nem rögzítettem új eljárásként ragasztóval az alkatrészeket, 

és szobahőmérsékleten mértem a nyírási szilárdságot. 

4.6. A pozícióhibás alkatrészek forrasztott kötéseiben fellépő nyírási 

feszültség szimulációja 

Annak érdekében, hogy elméletileg igazoljam az előző fejezetben ismertetett 

mérési eredményeimet, végeselem módszeren alapuló (FEM – Finite Element 

Method) szimulációt is végeztem. A szimulációkat a „Comsol Multyphysics” [4.4] 

modellező program 3.4A verziójával végeztem, mely a mellékletben felírt 

összefüggések alapján számítja a testekben kialakuló feszültséget. A forraszanyag 

geometriai modelljét úgy nyertem, hogy a „Surface Evolver” programmal 

meghatározott modellt importáltam a „Comsol” programba (4.19. ábra). A forrasz 

anyagparaméterei a következők voltak: Young modulus – E = 41,6 GPa, Poisson 

arány – ν = 0,4, sűrűség – ρ = 7360 kg/m3, folyáshatár – σ0 = 38 MPa [4.5]. 

 

4.19. ábra. A forraszprofil végeselem modellje 

A végeselem modellben az alkatrészt nem építettem meg, és csak az egyik 

oldalon lévő forraszalakot vizsgálom. Ennek oka, hogy a modellt gyorsabbá 

tegyem, illetve, hogy lefuttatható legyen 4 GB memóriával. Ez az egyszerűsítés azt 

vonja maga után, hogy a terhelést nem erőként, hanem meghatározott 

elmozdulásként kellett megadnom a forrasz alkatrészhez kapcsolódó felszínére. Az 

erőterhelés a forraszfelszín csavarodását is okozta volna, mert nincsen 

hozzákapcsolva alkatrész, míg az elmozdulás megadható úgy, hogy csak egy 
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irányban mozdul el a forraszfelszín. A forrasztott kötés töréséhez tartozó 

elmozdulás meghatározásához parametrikus futtatást végeztem pozícióhiba 

nélküli alkatrész esetére a 4∙10-7–6∙10-7 m elmozdulási tartományon. Az eredmény 

alapján a kötés töréséhez (34 MPa nyírási feszültség – mérési eredmény) 

eléréséhez 0,52 µm elmozdulás tartozik.  
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4.20. ábra. Nyírási feszültség a forraszban 0,52 µm előírt elmozdulás hatására 

A végeselem modell határfeltételeit a következőképp szabtam meg: 

• a forrasz felszínének alsó része rögzített, a többi része szabadon mozoghat, 

• az alkatrészhez kapcsolódó felszín előírt elmozdulása x = 0,52 µm, 

• a modell egy forrasztott kötést tartalmaz, és az alkatrészt nem tartalmazza.     

 
4.21. ábra. Nyírási feszültség [34 MPa] a forraszban a 0,52 µm előírt elmozdulás hatására 
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A szükséges elmozdulás meghatározása után szimulációkat végeztem y irányú 

pozícióhibás alkatrészek forrasztott kötéseire vonatkozó nyírási feszültség 

meghatározására. A pozícióhiba mértéke 0–50 µm-ig terjedt, az eredményt a 4.22. 

ábra mutatja.  
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4.22. ábra. Nyírási feszültség a forraszban a pozícióhiba függvényében 

A szimuláció eredménye is alátámasztja, hogy az alkatrészek pozícióhibája 

csökkentő hatással van azok kötéseinek szilárdságára, esetemben az 50 µm-es 

pozícióhiba 30 MPa feszültség növekedést okozott. A szimulációs eredményeket az 

[L1] folyóiratban publikáltam. 
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5. Felületszerelt passzív diszkrét alkatrészek újraömlesztéses 

forrasztás közbeni mozgásának vizsgálata (II. téziscsoport) 

Mint ahogy a bevezetőmben is említettem, a szakirodalomban nem vizsgálják a 

kisméretű, felületszerelt diszkrét alkatrészek forrasztás közbeni mozgását 

háromdimenziós modellel. A II. téziscsoport alapját képező kutatásom célja, hogy 

megvizsgáljam az alkatrészek mozgását azok hossztengelyével párhuzamos (y), 

illetve arra merőleges (x) irányban. A vizsgálathoz az irodalom alapján elméleti 

modellt készítettem, melynek segítségével következtetéseket vonok le az 

alkatrészek forrasztás közbeni mozgására vonatkozóan. 

5.1. Az alkatrészek forrasztás közbeni mozgását leíró modell 

 A modellem szerint az alkatrészek forrasztás közbeni mozgásának leírásához 

alapvetően öt erő ismerete szükséges. Ezek a következők: a megömlött forrasz 

felületi feszültségéből, a hidrosztatikai nyomásából, a kapilláris nyomásából eredő 

erők, a forrasz viszkozitásától függő dinamikus súrlódásból eredő fékezőerő 

valamint az alkatrész tömegéből eredő erő. 

A forrasz felületi feszültségéből (γLG) eredő erő a forrasztásnál jelenlévő három 

fázis (folyadék, szilárd, gáz) érintkezési vonalán hat, mely háromdimenziós modell 

esetében zárt térgörbe. A felületi feszültségből származó erő (Fst) egyrészt függ a 

felületi feszültségtől, másrészt a térgörbe hosszával arányos. Így a felületi 

feszültségből származó erővektort úgy kapjuk, hogy a térgörbe (v) vonala mentén 

integráljuk a felületi feszültség vektorát (5.1): 

st LG

v

F dlγ= ∫
rr

. (5.1) 

A forrasz hidrosztatikai (Fh) és kapilláris (Fc) nyomásából származó erő az 

alkatrész fémezésének felületére hat, merőleges annak normálisára, és tolja kifele 

az alkatrészt a forraszból (5.1. ábra). Az alkatrészfémezés felületét tekintve a 

nyomásból származó erő a fémezés függőleges homlokfalára és az alsó fémezési 

felületre hat. A hidrosztatikai nyomás a forrasz sűrűségétől és a nedvesítési 

magasságtól függ. A kapilláris nyomásból származó erő a forraszfelszín 
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görbültségétől és a forrasz felületi feszültségétől függ; meghatározható a Laplace 

összefüggés alapján. 

 

5.1. ábra. A forrasz hidrosztatikai és kapilláris nyomásából származó erő  

Az előbbiekben említettek alapján a forrasz hidrosztatikai és kapilláris 

nyomásából származó erő meghatározható az 5.2 összefüggés alapján. 

( ) Sd
rbrrbr

SdrhgF

cscs
A

LG

A

sp

r

rr

rrr

∫∫ 

















++⋅=

))((

1

))((

1
)(

21

γρ , (5.2) 

ahol: 

• csA  – az alkatrész fémezés felülete, 

• sρ  – a forrasz sűrűsége, 

• ( )h r
r

 – a forrasz magasság az alkatrészfémezésen r
r

 vektorral kijelölt ponthoz 

infinitezimálisan közel lévő pontban, 

• ( )b r
r

 – az alkatrészfémezésen r
r

 vektorral kijelölt ponthoz infinitezimálisan 

közel lévő ponthoz tartozó forraszoszlop tetején lévő pont, 

• 
1 2,r r  – a forrasz felszín ( )b r

r
 pontjához tartozó görbületi sugarak. 

A megömlött forrasz viszkozitásával arányos dinamikus súrlódás az alkatrész 

mozgási sebességével arányos, és a mozgás irányával ellentétes, tehát fékezi az 

alkatrész mozgását. A dinamikus súrlódásból származó erőt Pascal törvényével 

számíthatjuk az 5.3 összefüggéssel: 

dS
rd

vv
F

csA

s

v ∫
−⋅

=
)(

)( 0
r

rr
r η , (5.3) 
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ahol: 

• csA  – az alkatrész fémezés felülete, 

• 
sη  - a forrasz viszkozitása, 

• v
r

 - az alkatrész sebessége, 

• ( )n r
r r

 - az csA  felületen r
r

 vektorral kijelölt pontnál a felület normálisával átszúrt, 

csA  felülettel szemközti forraszfelszínen lévő pont sebessége,  

• ( )d r
r

 - a v
r

 sebességgel mozgó pont és a hozzátartozó 
0v
r  sebességgel mozgó 

pont távolsága.  

A 
0v
r  értéke 0, ha a vizsgált pont a szerelőlemezen lévő forrasztási felülethez van 

infinitezimálisan közel (5.2. ábra – P2 pont), és nem 0, ha a pont a szabadon mozgó 

forraszfelszínen van (5.2. ábra – P1 pont).  

 
5.2. ábra. A dinamikus súrlódásból származó erő helyfüggése 

A fenti összefüggések segítségével az alkatrészek forrasztás közbeni mozgását 

leíró modell a következő: 

sum st h c v gF F F F F F= + + + +
r r r r r r

, (5.4) 

ahol 
c

g c

V

F g dVρ= ⋅∫
r r

az alkatrész súlyából származó erő. 

Az erőmodellem tagonként részletesen kifejtve tehát az alábbi alakot ölti: 

( ) 0

1 2

( )1 1
( )

( ( )) ( ( )) ( )
cs cs cs c

s
sum LG s LG c

v A A A V

v v
F dl g h r dS dS dS g dV

r b r r b r d r

η
γ ρ γ ρ

   ⋅ −
= + ⋅ + + + + ⋅   

  
∫ ∫ ∫ ∫ ∫

r r
r r rr r r

r r r . 
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A modell segítségével két fő irányban, az alkatrész hossztengelyére merőleges 

és párhuzamos irányban vizsgáltam az alkatrészek forrasztás közbeni mozgását. 

Az x irányú pozícióhiba esetében az 5.3 ábra alapján a forrasz felületi 

feszültségéből származó erő segíti az alkatrész helyrehúzódását, önigazodását. 

Ugyanakkor a hidrosztatikai és a kapilláris nyomásból származó y irányú erő 

egymással ellentétes irányban hat, és a függőleges (x) tengelyre érvényes 

szimmetria miatt egymás hatását kiegyenlítik; a belőlük származó eredő erő zérus. 

 
5.3. ábra. Az alkatrész helyrehúzódását segítő erő x irányú pozícióhiba esetén 

Az y irányú pozícióhiba esetén azonban szerepet játszik a forrasz hidrosztatikai 

és kapilláris nyomásából származó erő is. Nagymértékű pozícióhiba esetén 

nagyobb szerepet fog játszani az alkatrészfémezés és a szerelőlemezen lévő 

forrasztási felület egymáshoz viszonyított helyzete a forraszprofil alakjának 

kialakulásában. Abban az esetben, ha az alkatrész homlokfalának távolabb van a 

forrasztási felület külső végétől, akkor a profil homorúbb lesz, a kapilláris nyomás 

értéke negatív, míg ellenkező esetben a profil domború lesz, és a kapilláris nyomás 

értéke pozitív (5.4. ábra). Az y irányú pozícióhiba esetén is szerepet játszik a 

forrasz felületi feszültségéből származó erő, de az alkatrész két oldalánál ilyenkor 
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egymással ellentétes irányúak, csak a különbségük mozgatja az alkatrészt a 

számára kijelölt pozícióba (5.5. ábra). 

 

a., b., 

5.4. ábra. A forraszprofil alakulás a nedvesíthető felületek egymáshoz viszonyított 

helyzetének függvényében: a., homorú profil – kapilláris nyomás értéke negatív, 

b., domború profil – kapilláris nyomás értéke pozitív 

 

5.5. ábra. A felületi feszültségből illetve a hidrosztatikai és kapilláris nyomásokból származó 

erők (Fsti és Fpi) y irányú pozícióhiba esetén 

Az 5.4. ábrán mutatott elrendezés szerint, az erőmodell alapján becsülhető, hogy 

ha fémezés az alkatrész oldalfalán is van, akkor javul az alkatrészek y irányú 

önigazodási képessége, melynek oka, hogy a felületi feszültségből származó erő 

vektorának iránya a homlokfalhoz hasonlóképp alakul az oldalfalon is (5.6. ábra). A 

hidrosztatikai és kapilláris nyomásból származó erők eredője mellett a felületi 

feszültségből származó erő nagyobb mértékben mozgatja az alkatrészt, segíti 

annak önigazodását.  
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5.6. ábra. A felületi feszültségből származó erő y irányú pozícióhiba esetén, amikor fémezés 

az alkatrész oldalfalán is van   

5.2. Szimuláció az alkatrészt helyrehúzó erő meghatározására 

Az előbbiekben említett becsléseim igazolására számítógépes szimulációkat is 

futattam. A szimulációs programot Radvánszki Zoltán készítette Matlab 

programcsomag segítségével, mely a forraszprofil alakját NURBS (Non Uniform 

Rational B-Spline: Nem Egyenközű Racionális B-Spline) görbék használatával 

számítja. A profilszámítás helyességét 1,27 x 1,27 mm méretű forrasztási felületen 

megömlesztett forrasz keresztmetszeti képén ellenőriztem (5.7. ábra). 

 

a., 

 

b., 

5.7. ábra. Matlab kóddal számított forraszprofil: a., metszeti csiszolat, b., grafikus ábrázolás 
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A szimulációs programmal számított forraszprofil 200 µm-es, x irányú és 

100 µm-es y irányú pozícióhiba esetére az 5.8. ábrán látható. A szimuláció anyag és 

geometriai paraméterei megegyeznek a 4.4. fejezetben ismertetett profilszámítás 

bemeneti paramétereivel. 

 
5.8. ábra. A Matlab kóddal számított forraszprofil 

A profilszámító programmal szimulációkat végeztem az alkatrészek 

pozícióhibájától függő helyrehúzó erő meghatározására. A pozícióhibát a 0–

400 µm-es tartományon 20 µm-es lépésközzel állítottam mind x, mind y irányban, 

és a programmal kiszámítottam a helyrehúzó erő mértékét. A szimuláció 

eredményét illusztrálja az 5.9. ábra. 
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5.9. ábra. Az alkatrészt helyrehúzó erő a pozícióhiba függvényében, szimulációs eredmény 
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A szimulációs eredmény ellenőrzésére az 5.10. ábrán látható egyszerűsített 

modellel numerikus számításokat is végeztem. Tekintsünk az alkatrész 

hossztengelyére merőleges irányú, 400 µm értékű pozícióhibát. Az alkatrész 

homlokfalán a modell szerint nem nedvesíti végig a forrasz a fémezést az alkatrész 

teljes szélességében (5.10. ábra pontozott vonal); az anyagi tulajdonságoktól függő, 

az alkatrészfémezés ón bevonatára jellemző nedvesítési szög alakul ki (22 ° [4.2]). 

Az érintkezési vonal, ami mentén a felületi feszültségből származó erő egyenlő az 

alkatrész magasságának (430 µm) és az alsó oldali fémezés hosszának (260 µm) 

összegével. A homlokfal szemlélőhöz közelebbi függőleges élén (5.10. ábra egypont 

vonal) a felületi feszültségből származó erő iránya az 5.4. b., ábra alapján nem a 

helyrehúzás irányába hat, x irányú komponensét tekintsük nullának. 

 

5.10. ábra. Egyszerűsített modell a felületi feszültségből származó erő numerikus 

számítására 

  A modellel számítható a felületi feszültségből származó helyrehúzó erő 

maximális értéke az (5.5) összefüggés alapján. A valóságban, és a szimulációs 

eredmények alapján is az érintkezési vonal mindig görbült, így az erő x irányú 

komponense kisebb értéket vesz fel. 

( ) cos 352st LGF h d µNγ θ= ⋅ + ⋅ = . (5.5) 

Szimmetrikus modellt feltételezve az Fst x irányú komponense az alkatrész két 

oldalán lévő forrasznál megegyezik, az eredő erő kb. 700 µN. A szimulációs 

eredmény 400 µm pozícióhibára 460 µN, ami nagyságrendileg megegyezik a 

numerikus modellel számolt értékkel.   
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Amennyiben a nedvesítési magasság megegyezik az alkatrész két oldalán, akkor 

a hidrosztatikai nyomásból származó erő mértéke is megegyezik egymással, 

viszont irányuk egymással ellenétes, így az eredő erő zérus. Nagymértékű y irányú 

pozícióhiba esetén a példa kedvéért feltételezzük, hogy az alkatrész egyik oldalán a 

nedvesítési magasság 100 µm-el alacsonyabb (330 µm) a másik oldal nedvesítési 

magasságához képest (430 µm). Ekkor a két oldalon fellépő, hidrosztatikai 

nyomásból származó erő különbsége az (5.6) alapján 2,2 µN:   

(430) 5,3
2h s

h
F g A µNρ= ≅ , (5.6a) 

(330) 3,1
2h s

h
F g A µNρ= ≅ . (5.6b) 

A kapilláris nyomásból származó erőt tekintve, alsó becslésként értéke zérus 

amennyiben a forraszprofil egyenes, nincs görbülete egyik főirányban sem. Felső 

becsléshez tekintsük az 5.11. ábrán mutatott egyszerűsített kétdimenziós modellt. 

A modellben határfeltételként azt szabom, hogy a forrasz pont nem nedvesíti végig 

a forrasztási felületeket, így az anyagtulajdonságoktól függő nedvesítési szög alakul 

ki. Ezenkívül a forraszprofil alakjáról feltételezem, hogy az yz síkban egy R sugarú 

kör íve, míg az xz síkban nincs görbülete, a Laplace-egyenletben r1 = R és r2 = ∞. 

 

5.11. ábra. A kapilláris nyomás számításához alkalmazott egyszerűsített 2D-s modell 



64 

 

Az alkatrész y irányú pozícióhibáját a könnyebb számítás érdekében úgy 

választottam meg, hogy az alján lévő fémezés vége és a forrasztási felület vége 

egybeesik; így az alkatrész homlokfalán lévő fémezés és a forrasztási felület másik 

vége l = 760–260 = 500 µm távolságú. Irodalmi és mérési eredmények alapján θ1 és 

θ2 22° illetve 18°, a h magasság pedig az alkatrész alatt 20 µm magasságú forraszt 

feltételezve: h = 20+430 = 450 µm. A β szög a kerületi és középponti szögek tétele 

alapján 25°. Az R sugár számítása (5.7): 

2 2

sin 820
2 sin

l h
R a µmβ

β

+
= ⋅ = ≅

⋅
. (5.7) 

A kapilláris nyomás az R görbületi sugár alapján (5.8), és az abból származó erő 

(5.9): 

1 2

1 1 1
670LG LGP Pa

r r R
γ γ

 
∆ = ⋅ + = ⋅ ≅ 

 
, (5.8) 

230Fp P A µN= ∆ ⋅ ≅ . (5.9) 

A forraszprofil a valóságban a forrasz térfogatától függően az 5.11. ábrán látható 

profilhoz képest többnyire domborúbb, a kapilláris nyomás értéke kisebb, mint az 

(5.9) összefüggéssel számított. A szimulációs eredmények alapján az ellenállások y 

irányú pozícióhibája esetén a helyrehúzó erő maximális értéke 148 µN, ami 

nagyságrendileg megegyezik a számított 230 µN-nal. A különbség lehetséges oka, 

hogy a kapilláris erőből származó erő az alkatrész két oldalánál az 5.5. ábra alapján 

ugyan összeadódik, de az eredő erőt a felületi feszültségből származó erők összege 

csökkenti.  

A szimulációs programmal megvizsgáltam azt az esetet is az y irányú 

helyrehúzó erőt illetően, amikor fémezés az alkatrész oldalfalán is jelen van. A 

modell alapján azt becsültem, hogy ilyenkor az y irányú önigazodási képessége az 

alkatrészeknek jobb, mert a felületi feszültségből származó erők y irányú 

helyrehúzó komponensei nagyobb mértékűek. A szimulációban az alkatrész 

oldalfalán a fémezést az alján lévő fémezéssel azonos hosszúságúra (260 µm) 

választottam. A szimulált helyrehúzó erőt mutatja az 5.12. ábra. 
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5.12. ábra. Helyrehúzó erő y irányú pozícióhiba esetén különböző fémezés kialakítások 

esetére – szimulációs eredmény 

Az alkatrészek forrasztás közbeni mozgását leíró modellt, és az alkatrészek 

mozgására vonatkozó becsléseimet az [L1, R3, R4, R5] kiadványokban publikáltam. 

A szimulációs eredményeket az [R3] kiadványban közöltem. 

5.3. Kísérletek a modellen alapuló becslések igazolására 

A modell becsléseinek igazolására forrasztási kísérleteket (hőprofil: 5.13. ábra) 

is végeztem, melyhez a 4.2. fejezetben ismertetett mérőlemezt alkalmaztam. A 

kísérletben kétszer 90 db ellenállást ültettem be szándékos pozícióhibával, 

melynek tartománya x irányban 0–600 µm, y irányban 0–350 µm.  
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5.13. ábra. A kísérleti minták forrasztásához alkalmazott újraömlesztéses hőprofil 
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A kísérletben a 4. fejezetben ismertetett mérési elrendezéssel mértem az 

ellenállások pozícióját forrasztás előtt is és utána is, majd kiszámítottam a 

forrasztás közben megtett utat, melynek átlagos szórása 30 µm volt (5.14. ábra).  
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5.14. ábra. A forrasztás közben megtett út a pozícióhiba függvényében 

A mérési eredmény is alátámasztja a modellen alapuló becsléseimet, mely 

szerint az ellenállások önigazodási képessége kisebb mértékű annak 

hossztengelyére párhuzamos irányban, mint a hossztengelyre merőleges irányban. 

Az eredmény alapján az újraömlesztéses forrasztási technológiával foglalkozó IPC-

A610D szabvány [5.1] előírásait is lehetne szigorítani. A szabvány csak az x irányú 

beültetési pozícióhiba elfogadható mértékére tesz releváns javaslatot, miszerint az 

elfogadható beültetési pozícióhiba (A) legyen kisebb, mint az alkatrész 

szélességének (W) 25% ill. 50%-a a minőségi követelménytől függően (5.15. ábra). 

 

5.15. ábra. Az IPC-A610D szabvány ajánlása az elfogadható x irányú pozícióhiba mértékére 

Az y irányú pozícióhiba esetén a szabvány csak a forrasztás utáni pozícióhiba 

maximális mértékére tesz javaslatot a szabvány, miszerint akkor elfogadható, ha a 
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forrasztás után felülnézeti vetítésben van átfedés (J) az alkatrész alsó oldali 

fémezése és a szerelőlemez kontaktusfelülete között (5.16. ábra).  

 

a., 

 

b., 

5.16. ábra. Az IPC-A610D szabvány előírásai az y irányú pozícióhiba mértékére: 

a., elfogadható mértékű pozícióhiba, b., nem elfogadható mértékű – a jobb oldali 

alkatrészfémezés túllóg a forrasztási felületen 

Tekintve a 4.5 és 4.6 fejezet nyírási szilárdságának- és az 5.13. ábra helyrehúzó 

erő pozícióhiba-függő eredményeit, az y irányú pozícióhiba elfogadható mértékére 

az alsó oldali fémezés hosszának 25%-át javasolnám. 

A fémezés kialakításnak az y irányú helyrehúzó erőre gyakorolt hatásának 

vizsgálatára is végeztem forrasztási kísérletet. A kereskedelemben forgalmazott 

alkatrészek közül a felületszerelt kondenzátorok (5.17. ábra) rendelkeznek az 

oldalfalukon is fémezéssel, ezért olyan kísérletet végeztem, ahol ellenállásokat és 

kondenzátorokat ültettem be ugyanakkor pozícióhibával, és mértem az alkatrészek 

forrasztás közben megtett útját. 

 

a., 

 

b., 

5.17. ábra. A kísérlethez alkalmazott passzív alkatrészek: a., ellenállás, b., kondenzátor 

 A kísérlet eredménye az 5.18. ábrán látható. A felületszerelt kondenzátorok 

tömege nagyobb (~4 mg), mint az ellenállásoké (~2 mg), ezért a jobb 

összehasonlíthatóság érdekében az alkatrészek forrasztás közben megtett útját 

súlyoztam a tömegükkel. Így az 5.18. ábra diagramján a függőleges tengely 

mértékegysége µm·mg. 
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5.18. ábra. Felületszerelt ellenállás (R – nincs oldalfémezés) és kondenzátor (C – van 

oldalfémezés) helyrehúzódási képessége 

A mérési eredmény alátámasztja azt a becslésemet, mely szerint az alkatrészek 

y irányú önigazodási képessége javítható, ha a forrasztható fémezés az alkatrész 

oldalán is jelen van, nem csak a homlokfalán illetve az alján. Az eredmény alapján, 

melyet az [L2] folyóiratban publikáltam, az y irányú pozícióhiba elfogadható 

mértéke nagyobb lehet a felületszerelt kondenzátorok esetében, a felületszerelt 

ellenállásokhoz képest. 
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6. A szerelőlemez felszínén lévő szintkülönbségek hatása a 

stencilnyomtatással készített pasztalenyomat minőségére 

(III. téziscsoport) 

Harmadik téziscsoportom kutatásának célja, hogy megvizsgáljam a 

szerelőlemez felszínén lévő szintkülönbségek hatását a stencilnyomtatással 

készített pasztalenyomat minőségére. Az újraömlesztéses forrasztási 

technológiánál rendkívül fontos, hogy a stencilnyomtatással felvitt forraszpaszta 

térfogata megfeleljen a tervezéssel pontosan kialakított stencil-apertúra 

térfogatának. Abban az esetben, ha a felvitt paszta mennyisége túl sok, a forrasztás 

után rövidzárak (forraszhidak) képződhetnek a sűrűn elhelyezkedő alkatrész-

kivezetések között. Ha túl kevés a felvitt paszta mennyisége, akkor a forrasztás 

után nyitott kötések keletkezhetnek, amikor nincsen sem elektromos, sem 

mechanikai kapcsolat az alkatrész fémezése és a szerelőlemezen lévő forrasztási 

felület között.  

A szerelőlemez felszínén szintkülönbséget okozhatnak pl. az azonosítás céljára 

szolgáló öntapadó fóliák, illetve a huzalozási pályákat takaró forrasztásgátló 

lakkok. Amennyiben ezek a szintkülönbségek (lépcsők) közel vannak a forrasztási 

felületekhez, akkor mivel elemelik a stencilt a szerelőlemeztől, a felvitt paszta 

térfogata nagyobb lesz a stencil apertúra térfogatánál (6.1. a., ábra). Ugyanakkor 

illeszkedési hiba esetén a forraszpaszta a késerő miatt bizonyos mértékben kitölti 

a szerelőlemez és a stencil alsó felülete közötti rést, ezáltal a felvitt paszta 

körvonala sem fog megegyezni a stencil-apertúra körvonalával. Ha a szerelőlemez 

felszínén lévő szintkülönbség kellően távol van a forrasztási felülettől, akkor 

nyomtatás közben a stencil rá tud simulni a szerelőlemezre (6.1. b., ábra), és így a 

felvitt paszta térfogata megegyezik a stencil-apertúra térfogatával, illetve a 

körvonalak is egyezni fognak. A kutatásom célja, hogy meghatározzam azt a 

minimális technológiai távolságot, amit be kell tartani ahhoz, hogy a stencil a 

nyomtatás közben rá tudjon simulni a szerelőlemezre, az apertúra térfogatával 

megegyező lenyomatot eredményezve. 
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a., 

 

b., 

6.1. ábra. A szintkülönbség távolságának hatása a stencilnyomtatásra: a., illeszkedési hiba, 

b., a stencil rásimul a szerelőlemezre 

6.1. A mérőlemez struktúrája  

A szerelőlemez felszínén lévő szintkülönbségek vizsgálatára olyan mérési 

módszert terveztem, melynél mérőlemezen a forrasztási felületekhez közel, 

szelektív galvanizálással vastagított vezetősávokat alakítottam ki (6.2. ábra). A 

forrasztási felületek mérete 500 x 1000 µm, míg a hozzájuk tartozó stencil-

apertúra alapterülete 500 x 500 µm. Azért hagytam forraszpasztával nem takart 

felületet (500 x 500 µm), mert a forraszpaszta magasságának, illetve térfogatának 

méréséhez a mérőeszköznek szüksége van referencia magasságra, amihez tudja 

viszonyítani a mért adatokat. A mérőlemezen a forrasztási felületek vastagsága 

35 µm, védőfémezésük immerziós eljárással felvitt ezüst. A forrasztási felületektől 

a 0,3–5 mm távolságra 500 µm szélességű vezetősávokat terveztem melyeket 

galvanizálással megvastagítottam. A vastagítás mértéke: +25, +50, +90 µm. Minden 

egyes vezetősávhoz tíz forrasztási felület tartozott, a felvitt paszta mennyiségére 

vonatkozó eredményeket a tíz forrasztási felülethez tarozó eredményekből 

átlagoltam. 

 

6.2. ábra. A mérőlemez ábrája 500 µm forrasztási felület – vezetősáv távolság (1000µm 

középvonal távolság) esetére 

A kísérleti lemezből (6.3. ábra) minden különböző galvanizálási vastagsághoz 

kettőt készíttettem el, összesen hat lemezt. A két darab azonos galvanizálási 

vastagságú lemez közül az egyiknél úgy nyomtattam fel a pasztát, hogy a 
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vezetősávok a kés vonalára merőleges állású volt (a nyomtatás irányával 

párhuzamos), míg a másiknál a stencilnyomtatás közben a vezetősávok a kés 

vonalával párhuzamosak voltak. A kísérletnél a nyomtatás sebessége 30 mm/s, a 

késerő értéke pedig 95 N volt. 

 

6.3. ábra. A mérőlemez a szintkülönbségek hatásának vizsgálatára 

A stencilnyomtatás után a felvitt paszta magasságát a strukturált fehér fénnyel 

működő ASC VisionMaster 150 típusú 3D-s pasztavizsgáló berendezéssel mértem, 

melynek elvi függőleges felbontása 1 µm. A mérőberendezésre szereltem egy 

mikrométer orsókkal mozgatható tárgyasztalt a jobb pozícionálás elérése 

érdekében. A felvitt paszta körvonalának területét a 4. fejezetben ismertetett 

optikai mikroszkóppal mértem. A felvett képek nagyítástól függő felbontása a 

kísérletnél 2 µm volt. 

 

6.4. ábra. Az ASC VisionMaster 150 típusú 3D-s pasztavizsgáló berendezés 
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6.2. A kísérlet eredménye 

A mérési eredmények alapján megállapítottam, hogy nem csak a felvitt paszta 

magassága függ jelentősen a szerelőlemez szintkülönbségeitől, hanem annak 

körvonala is (6.5. ábra). A 6.6. ábrán illusztrált diagramon a stencilnyomtatással 

felvitt paszta körvonalának területét ábrázoltam a különböző lépcsőmagasságok 

esetére. A mérési eredmények 500 µm-es forrasztási felület – lépcső távolságra 

vonatkoznak. Az 500 µm-es távolság esetén a felvitt paszta magassága megegyezik, 

vagy esetenként nagyobb is, mint a lépcső és a stencilfólia vastagságának (150 µm) 

összege. 

 

a., 

 

b., 

6.5. ábra. A felvitt paszta körvonalának függése a lépcső jelenlététől: a., nincs lépcső a 

lenyomat közelében – a terület megegyezik az apertúra területével, b., 90 µm magasságú 

lépcső 500 µm távolságra a forrasztási felülettől 

0 25 µm 55 µm 90 µm
0

2x10
5

3x10
5

4x10
5

5x10
5

σ
r
=12.1%

σ
r
=8.8%

σ
r
=5.7%

σ
r
=2.6%

L
e
n
y
o
m

a
t 
te

rü
le

te
 (

µ
m

2
)

Lépcsőmagasság

Apertúra területe (500x500 µm)

 

6.6. ábra. A felvitt paszta körvonalának területe a lépcsőmagasság függvényében, lépcső 

500 µm távolságra a forrasztási felülettől 

A stencilnyomtatással felvitt paszta magasságát a lépcsőtávolság függvényében 

a 6.7. ábra mutatja 90 µm lépcsőmagasság esetére. A függőleges tengelyen ábrázolt 
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stencil hajlását az alapján becsülöm, hogy mennyi a felvitt paszta magassága a 

lépcsőmagasság és a stencilfólia vastagságának összegéhez képest. A pozitív 

értékek azt jelzik, hogy a pasztamagasság meghaladta az előbb említett összeget.  
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6.7. ábra. A stencil hajlásának függése a forrasztási felület és a lépcső távolságától. 

A mérési eredmények alapján megállapítottam, hogy a stencilnyomtatással 

felvitt paszta magassága jelentősen nő a stencilfólia vastagságához képest, 

amennyiben a szerelőlemezen szintkülönbségek helyezkednek el közel a 

forrasztási felületekhez. A mérési elrendezésem esetén a nyomtatás közben a 

stencil nagyobb mértékben tudott lehajolni, amennyiben a lépcsők párhuzamosak 

voltak a nyomtatókés vonalával. Ugyanakkor a 6.7. ábrán ábrázolt egyik esetben 

sem tudott a stencil teljesen rásimulni a forrasztási felületre, még 5 mm-es 

lépcsőtávolság esetén is csak hozzávetőleg 35 µm a stencil maximális lehajlása. Az 

eredmény alapján az IPC-7525 szabvány 36∙h ajánlása, ahol h a lépcsőmagasság 

pontatlanul becsli a minimális távolságot ahhoz, hogy a stencil teljesen rá tudjon 

simulni a forrasztási felületre. A szabvány alapján 90 µm-es lépcsőmagasságot 

tekintve 36∙90 = 3,24 mm távolság esetében már teljesen rá kellene simulni a 

stencilnek a forrasztási felületre, míg mérésem alapján 3 mm távolság esetén a 

stencil lehajlása mindössze negyede (kb. 22 µm) a lépcsőmagasságnak. Ezért a 

teljes lehajláshoz szükséges távolság meghatározására további vizsgálatokat 

végeztem. A mérési eredményt [R1] konferencia kiadványban, a mérési módszert 

az [R2] kiadványban tettem közzé. 
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6.3. Végeselem módszeren alapuló modell a szintkülönbségek vizsgálatára 

Annak érdekében, hogy mélyrehatóbban tudjam vizsgálni a szerelőlemez 

felszínén lévő szintkülönbségek hatását, végeselem módszeren (FEM) alapuló 

modellt készítettem. A modell tartalmazza a nyomtatókés, a stencil, és a 

szerelőlemez modelljét. A nyomtatókés anyagparamétereinek meghatározására 

deformációs méréseket végeztem, melyhez mérési elrendezést terveztem 

(6.8. ábra). A nyomtatókést mikrométer óra mérőtűjén keresztül terhelem 

forgókarra rögzített változtatható értékű súlyokkal. A terhelés hatására a kés 

szerszáma függőleges irányban elmozdul, aminek a mértékét a 10 µm felbontású 

mikrométer órával mérem (6.9. a., ábra). A 300 mm pengehosszúságú nyomtatókés 

geometriai adatait mutatja a 6.9. b., ábra. A terhelőerő nagyság 22 N-tól 131 N-ig 

terjedt.  

 
6.8. ábra. Mérési elrendezés a nyomtatókés rugalmassági paramétereinek meghatározására 

 

a., 

19

3
5

 

b., 

6.9. ábra. A nyomtatókés adatai: a., deformációs mérés, b., a nyomtatókés geometriai 

méretei 
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A deformációs mérés után elkészítettem a nyomtatókés végeselem modelljét, 

melyben a kés anyagparamétereit (rozsdamentes acélból kiindulva) úgy 

módosítottam, hogy a szimulációban lévő terhelésre a szerszám ugyanúgy 

viselkedjen, mint a valós mérésnél, a függőleges elmozdulása a terhelőerő 

függvényében azonos legyen. A kés végeselem modelljének anyagparaméterei a 

következők: Young modulusz – E: 195 GPa, Poisson együttható – ν: 0,28, sűrűség – 

ρ: 7850 kg/m3. A kés-szerszám elmozdulását két terhelőértékre a 6.10. ábrán 

látható. Az eredmény alapján az iparban ilyen késekre szokásos kb. 90 N-os 

terhelőerő mellett a kés szöge a kezdeti 60 fokról 53 fokra csökken. A nyomtatókés 

végeselem modelljének szimulációs eredményeit, és a deformációs mérés öt 

ismétlésének eredményeit a 6.11. ábra mutatja.  

 

a., 

 

b., 

6.10. ábra. A kés-szerszám függőleges elmozdulása a terhelőerő függvényében: 

a., terhelés: 36 N – elmozdulás: 220 µm , b., terhelés: 91 N – elmozdulás: 600 µm 
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6.11. ábra. A kés-szerszám függőleges elmozdulása mért és szimulált eredmények 
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A kés végeselem modellje után elkészítettem a stencil végeselem modelljét is. A 

stencil modelljében az anyag paramétereket szintén deformációs mérés alapján 

állítottam be. A deformációs méréshez a 6.8. ábrán illusztrált mérési elrendezést 

használtam azzal a különbséggel, hogy a stencil esetében a mikrométer óra 

mérőtűje a nyomtatókésen keresztül terhelte a stencilt. A méréshez három 

különböző élhosszúságú négyzet alakú alátámasztási rendszert (30 x 30 cm, 20 x 

20 cm, 10 x 10 cm) is használtam (6.12. ábra), melyeknek célja a stencilt a keretbe 

feszítő fémszita hajlásának kiküszöbölése volt. Az alátámasztást négy rúdból 

állítottam össze, a rudak szélessége 30 mm.  

 

a.) 

 

b.) 

 

c.) 

6.12. ábra. A stencil alátámasztási rendszerei: a., 30 x 30 cm-es alátámasztás, 

a rudak külső befoglaló négyzetének élhosszúsága 36 cm, 

b., 20 x 20 cm-es alátámasztás, c., 10 x 10 cm-es alátámasztás 

A stencil deformációját több pontban mértem (6.13. ábra). 

 

6.13. ábra. A deformációs mérés pontjai a stencil területén 
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 A kés vonala mentén (x irány) öt pontban (x = -81, 0, 27, 54, 81 mm), amikor a 

kés y (y=0) irányban a stencil közepén helyezkedett el. Ezután a kést 

elmozdítottam a vonalára merőlegesen (y irányban), és négy pozícióban (y = 40, 

80, 120, 160 mm) mértem a deformációt a kés vonalának közepén (x = 0). 

A deformációs mérés eredményei alapján a stencil végeselem modelljének 

anyagi paraméterei:  Steel AISI 4340 – E: 205 GPa, ν: 0,28, ρ: 7850 kg/m3. A 

stencilen a rács osztástávolsága nem egyenletes, a kés vonalánál finomabb (6.14. a., 

ábra). A modell peremfeltételeit úgy állítottam be, hogy az alátámasztás belső 

körvonalán belül a stencil deformálódhat, azon kívül a felszíne rögzített (6.14. b., 

ábra). A stencil deformációját 20 cm-es alátámasztás esetére a 6.15 ábra mutatja.   

 

a., 

 

b., 

6.14. ábra. A stencil végeselem modellje: a., hálós modell, 

b., peremfeltétel 20 cm-es alátámasztás esetére 

 

6.15. ábra. A stencil deformációja, alátámasztási rendszer 20 x 20 cm, késerő 91 N 

A stencil deformációjának szimulációs és mérési eredményeit a terhelőerő 

függvényében a 6.16.–6.17. ábrák mutatják a 20 cm-es alátámasztási rendszer 

esetére.  



78 

 

0 20 40 60 80 100 120 140
0

1

2

3

 X = 0, σ
avg

=18 µm

 X = 27 mm, σ
avg

=11 µm

 X = 54 mm, σ
avg

=11 µm

 X = 81 mm, σ
avg

=12 µm

 X = 0, szimulált

 X = 27mm, szimulált

 X = 54mm, szimulált

 X = 81mm, szimulált

 

D
e
fo

rm
á
c
ió

 [
m

m
]

Terhelőerő [N]  

6.16. ábra. A stencil mért és szimulált deformációja a kés vonala mentén (y = 0), 20 cm-es 

alátámasztási rendszer esetére 
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6.17. ábra. A stencil mért és szimulált deformációja a késvonal közepénél 

különböző y értékekre, 20 cm-es alátámasztási rendszer esetére 

Az eredmények alapján úgy ítéltem meg, hogy a stencil és a kés végeselem 

modelljének a számolásban használt anyagi paraméterei alkalmasak. A következő 

lépésként a FEM modell számításait olyan kísérlettel ellenőriztem, melynél 

stencilnyomtatással vittem fel forraszpasztát, és annak mért magasságából 

következtettem a stencil lehajlására. A kísérlethez mérőábrát terveztem, melyen 

egy nagyobb összefüggő, galvanizálással vastagított rézterület helyezkedik el, a 
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közelében pedig 0,5 x 1mm-es forrasztási felületek 1 mm osztástávolsággal, 

0,6 mm-től egészen 15,6 mm-ig (6.18. ábra).  

 

6.18. ábra. Mérőábra a stencil FEM modelljének ellenőrzésére 

A nyomtatást a 4. fejezetben ismertetett DEK248 típusú nyomtató berendezéssel 

végeztem; a nyomtatási sebesség 30 mm/s, a késerő 92 N volt. A nyomtatással 

felvitt forraszpaszta magasságát az ASC Visiomaster 150 típusú mértem. A stencil 

végeselem modelljébe berajzoltam a 6.18. ábra mérőábrájából a galvanizálással 

vastagított réz felületet, és 92 N késerővel terhelve, szimuláltam a stencil hajlását, 

amiből következtettem a felvitt paszta magasságára. Két különböző lépcső értékre 

(18 µm és 69 µm), a mért és szimulált eredményeket mutatja a 6.19 és 6.20. ábra.  
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6.19. ábra. Mért és szimulált pasztamagasság 18 µm-es szintkülönbség esetére 
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6.20. ábra. Mért és szimulált pasztamagasság 69 µm-es szintkülönbség esetére 

A mért és szimulált eredmények illeszkedése alapján a stencil végeselem 

modelljét megfelelőnek ítéltem meg. Az eredményekből azt is megállapítottam, 

hogy az IPC-7525 szabvány ajánlásához képest nagyobb távolság szükséges a 

szintkülönbség és a forrasztási felület között ahhoz, hogy a stencil teljesen rá 

tudjon simulni a szerelőlemezre, és így a nyomtatott paszta magassága a 

stencilfólia vastagságával megegyezzen; 150 µm vastagságú stencilfóliát tekintve, 

kb. 70 µm-es szintkülönbség esetén hozzávetőleg 8–9 mm távolság szükséges.    

A stencil végeselem modelljének ellenőrzése után szimulációkat futtattam 

különböző lépcsőmagasságok (0–90 µm) és különböző stencilfólia vastagságok 

(75–175 µm) esetére annak meghatározására, hogy mi a szükséges távolság a 

forrasztási felület és a lépcső között ahhoz, hogy a stencil teljesen rá tudjon simulni 

a szerelőlemezre. A szimulációhoz a 6.7. ábra mérési eredménye alapján az 

erősebbik kritériumot állítottam be, miszerint a nyomtatókés vonala merőleges 

volt a lépcső élére. Ilyenkor kevésbé tud hajolni a stencil, a szükséges távolság 

nagyobb értéket vesz fel. A szimuláció eredménye a 6.21. ábrán látható, ami 

alapján becsülhető a szükséges minimális távolság.  
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6.21. ábra. Az ajánlott távolság a forrasztási felület és a szerelőlemez felszínén lévő 

szintkülönbség között a lépcsőmagasság és a stencilfólia vastagságának függvényében 

A 0–60 µm-es lépcsőmagasság tartományon az összefüggés a szükséges távolság 

és a stencilfólia vastagsága között közel lineáris. Erre a szakaszra irányelvként 

érvényes az alábbi összefüggés a szükséges távolság meghatározására:   

TD C h d= ⋅ ⋅ , (6.1) 

ahol: 

• TD – a szükséges távolság a tökéletes illeszkedéshez [µm] 

• C – konstans: 1,6 [1/µm] 

• h – a lépcsőmagasság [µm] 

• d – a stencilfólia vastagsága [µm] 

A 6.21. ábra eredménye alapján megállapítható, hogy még nagyon kis 

lépcsőmagasságok esetén is relatíve nagy távolságok (mm nagyságrend) 

szükségesek a stencil teljes lehajlásához. Ezért, ha az elektronikus áramkör 

nagyfokú integráltsága miatt ez a távolság nem tartható, akkor a stencil-apertúra 

tervezésénél kell figyelembe venni a várható megnövekedett pasztamagasságot. A 

stencil-apertúra térfogatát csökkenteni kell a pasztamagasság várható 

növekedésével arányos mértékben. A végeselem modellt és a szimulációs 

eredményeket az [R2] kiadványban tettem közzé. 
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7. Összefoglalás 

Munkám során részletesen megvizsgáltam a pozícióhibás felületszerelt 

ellenállások forrasztott kötéseinek nyírási szilárdságát. Mérési módszert 

dolgoztam ki, mellyel a nyírási szilárdság ellenállások kötéseinek esetében is 

feszültséggel jellemezhető a terhelőerő helyett. Így a különböző méretű 

alkatrészek kötéseire vonatkozó eredmények összehasonlíthatóvá válnak. Modellt 

írtam fel a felületszerelt passzív alkatrészek forrasztás közbeni vizsgálatára, mely 

alapján becsülöm a helyrehúzódást mértékét. Az eredmények alapján javaslatokat 

teszek az elfogadható beültetési pozícióhiba mértékére. Mérési módszert alkottam 

és végeselem módszeren alapuló modellt készítettem a stencilek nyomtatás 

közbeni deformációjának vizsgálatára. Az eredmények alapján javaslatot tettem a 

forrasztási felületek és a szerelőlemez szintkülönbségei közötti távolságra, amely 

szükséges ahhoz, hogy a stencil teljesen rá tudjon simulni a szerelőlemez 

felszínére. Munkám tudományos eredményeit három téziscsoportra bontva 

összegeztem, melyek a következők: 

I. Téziscsoport: Felületszerelt passzív alkatrészek forrasztott kötéseinek 

mechanikai vizsgálata 

I/1. tézis: Módszert dolgoztam ki, mellyel a passzív kisméretű alkatrészek 

forrasztott kötéseinek nyírási szilárdsága a terhelő erő helyett az 

átlagfeszültséggel jellemezhető. 

A forrasztott kötésben a nyírási terhelés hatására a törés pillanatában fellépő 

átlagfeszültség meghatározásához két adat szükséges, a maximális terhelőerő, ami 

a töréshez szükséges, és a kötési felület, amelyen keresztül a forrasztott kötés 

csatlakozik az alkatrésztest fémezéséhez. Módszerem lényege, hogy az ilyen 

esetekben nehezen meghatározható kötési felületet háromdimenziós 

profilszámítással határozom meg, mely a megolvadt forraszfém belső energiájának 

minimalizálásán alapszik. A kötési felület elsősorban a forraszanyag térfogatától, a 

forrasztásban részt vevő fémek anyagi jellemzőitől és az alkatrész pozíciójától 

függ. A forraszanyag térfogata és az anyagi jellemzők ismertek, viszont az alkatrész 

pozíciója függ a beültetés pontosságától. Ezért a kötési felület meghatározásához 
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mértem az alkatrész forrasztás utáni pozícióját. A módszerem alkalmazásával 

meghatározható a pozícióhibás diszkrét felületszerelt alkatrészek kötéseinek 

nyírási szilárdsága, illetve a különböző méretű és formájú alkatrészekkel végzett 

kísérletek összehasonlíthatóvá válnak. 

A tézisponthoz kapcsolódó publikációk: L1, K1, K2 

I/2. tézis: Kísérlettel, és számítógépes szimulációval bizonyítottam, hogy a 

felületszerelt ellenállások forrasztott kötéseiben a nyírási terhelés hatására 

a pozícióhiba növekedésével növekvő feszültség alakul ki.  

A pozícióhibás alkatrészek forrasztott kötéseinek nyírási szilárdságát az I/1. 

pontban ismertetett módszerrel határoztam meg. A méréshez kísérleti lemezt 

terveztem, melyre 90 db 0603 méretkódú (1,5 x 0,75 mm) felületszerelt ellenállás 

ültethető be. A kísérleti lemez hordozója 1,5 mm vastag, FR4 osztályú, üvegszálas 

epoxigyanta. A forrasztási felületek 35 µm vastagságú réz rétegből készültek, 

melyek bevonata 0,1–0,2 µm vastagságú, immerziós eljárással felvitt ezüst.  Az 

ellenállásokat beültető-automata segítségével szándékosan pozícióhibásan 

ültettem be, úgy, hogy előzetesen még hőre keményedő ragasztót is adagoltam az 

alkatrészek pozíciójához. A ragasztófelvitel célja, hogy kikeményítés után, az 

alkatrészt rögzítse a forrasztás idejére, az ne mozduljon el a megömlött forrasz 

felületi feszültségének hatására. A szándékos pozícióhiba mértéke 0–250 µm. A 

kísérleti lemezre a forrasztási felülettel megegyező rézrétegre mérőábrát 

terveztem, melynek segítségével megmértem az alkatrészek forrasztás utáni 

pozícióját. A maximális nyírási terhelés mérését előzetes kísérlettel meghatározott 

emelt hőmérsékleten (90 °C) végeztem annak érdekében, hogy az alkatrészeket 

rögzítő hőre keményedő ragasztó ne befolyásolja a mérési eredményeket. A mérési 

eredmények alapján megállapítottam, hogy a pozícióhibás alkatrészek forrasztott 

kötéseinek nyírási szilárdsága jelentősen csökken a jó pozícióba ültetett 

alkatrészek forrasztott kötéseinek nyírási szilárdságához képest; 250 µm-es 

pozícióhiba esetén 26 MPa-ról a pozícióhiba irányától függően 12-17 MPa-ra. 

A kísérlet eredményeit végeselem modellel is alátámasztottam. A méréshez 

kiszámított háromdimenziós forraszprofilokat FEM (Finite Element Method) 
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modellbe illesztettem. A végeselem modellel meghatároztam a forraszalak 

elmozdulását a maximális nyírási erő hatására arra az esetre, amikor az alkatrész 

pontosan a számára kijelölt pozícióban van. Ezután kiszámítottam a forraszban a 

fenti elmozdulás hatására létrejövő feszültséget különböző mértékű pozícióhibák 

esetére. A szimulációs eredmények alapján a forraszban azonos terhelésre 

létrejövő nyírási feszültség jelentősen nő a pozícióhiba mértékének függvényében; 

250 µm-es pozícióhiba esetén 35 MPa-ról 68 MPa-ra. 

A tézisponthoz kapcsolódó publikációk: L1, K1 

II. Téziscsoport: Felületszerelt passzív diszkrét alkatrészek újraömlesztéses 

forrasztás közbeni mozgásának vizsgálata 

II/1. tézis: Háromdimenziós elméleti modellt alkottam, melynek 

felhasználásával számítógépes szimulációval bizonyítottam, hogy a 

kisméretű ellenállások hossztengelyükkel párhuzamos irányú önigazodási 

képessége kisebb mértékű, mint az erre merőleges irányú önigazodási 

képessége; ezt a jelenséget kísérlettel is igazoltam. 

A méréshez az I/2. tézisben ismertetett kísérleti lemezt alkalmaztam. A 0603 

méretkódú kisméretű passzív diszkrét ellenállásokat itt is szándékosan rossz 

pozícióba ültettem be az automatával. Az alkatrészek pozícióját optikai 

mikroszkóppal mértem forrasztás előtt és forrasztás után is. A mérési eredmények 

alapján megállapítottam, hogy az alkatrészek önigazodása azok hossztengelyére 

párhuzamosan kisebb, mint azok hossztengelyére merőlegesen; pl. 300 µm 

pozícióhiba esetén a forrasztás közben megtett út mértéke esetemben az alkatrész 

hossztengelyére párhuzamosan 170 µm, míg annak hossztengelyére merőlegesen 

240 µm.  

Ennek elméleti magyarázata, hogy az alkatrész hossztengelyére merőleges 

önigazodását az olvadt forraszanyag felületi feszültségéből származó erők 

alkatrész hossztengelyére merőleges komponensei az alkatrész mindkét oldalán 

segítik. Ezzel szemben az alkatrész hossztengelyével párhuzamos irányú 

önigazodását az alkatrészfémezés homlokfalára ható hidrosztatikai és kapilláris 
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nyomásból illetve a felületi feszültségnek az alkatrész hossztengelyével 

párhuzamos irányú komponenséből származó erők eredményezik. Ebben az 

esetben a rosszabb önigazodási képesség magyarázata, hogy az alkatrész két 

homlokfalán lévő fémezésre ható erők egymással ellentétes irányúak, és csak a 

különbségük mozgatja az alkatrészt a hossztengelyével párhuzamosan. 

A tézisponthoz kapcsolódó publikációk: L2, R3, R4, R5 

II/2. tézis: II/1. szerinti modellel, mérésekkel és szimulációkkal 

bizonyítottam, hogy az alkatrészek azok hossztengelyével párhuzamos 

önigazodása javítható, ha az alkatrész forrasztható fémezése az alkatrész 

oldalán is jelen van, nem csak az alján, a tetején és a homlokfalán. 

A méréshez az I/2. tézisben ismertetett kísérleti lemezt alkalmaztam. A 

kereskedelemben kapható felületszerelt passzív alkatrészek esetében a 

kondenzátorok teste rendelkezik fémezéssel az oldalfalán is, így az elmélet 

bizonyítására a kísérleti lemezre ellenállásokat (fémezés csak az alján, a tetején és 

a homlokfalon van jelen) és kondenzátorokat is ültettem be. Mindkét alkatrész 

esetében mértem a forrasztás előtti és a forrasztás utáni pozíciót. A kondenzátorok 

tömegüket tekintve nehezebbek az ellenállásoknál, ezért az eredményeimet 

súlyoztam az alkatrészek tömegével is. Így az eredmények mértékegysége µm∙mg. 

Az eredményeket tekintve megállapítható, hogy abban az esetben, ha az 

alkatrészek pozícióhibája az alkatrész hossztengelyével párhuzamos, akkor a 

kondenzátorok önigazodási képessége jelentősen nagyobb, pl. 370 µm-es 

pozícióhiba esetén az ellenállások esetében 420 µm∙mg, míg a kondenzátorok 

esetében 1300 µm∙mg. 

A jelenség elméleti magyarázata, hogy ha az alkatrész oldalfalán is van fémezés, 

akkor ott a felületi feszültségből származó erő érintkezési szöge függ az alkatrész 

annak hossztengelyével párhuzamos irányú elcsúszásától. Az alkatrész növekvő 

pozícióhibájának függvényében egyre inkább az alkatrész középpontja felé mutat a 

felületi feszültségből származó erő vektora, ami segíti az alkatrész önigazodását. 

A tézisponthoz kapcsolódó publikációk: L2, R4 



86 

 

III. Téziscsoport: A szerelőlemez felszínén lévő szintkülönbségek hatása a 

stencilnyomtatással készített pasztalenyomat minőségére 

III/1. tézis: Módszert dolgoztam ki, mellyel vizsgálható az áramköri 

szerelőlemez szintkülönbségeinek hatása a stencilnyomtatott forraszpaszta 

magasságára és területére. 

Módszerem lényege, hogy az iparban alkalmazott szerelőlemezek lehetséges 

szintkülönbségeinek szimulálására olyan vizsgálóábrát hoztam létre, ahol 

forrasztási felületek közvetlen közelében jól meghatározott, galvanizálással 

megvastagított felületek helyezkednek el. Három, különböző vastagságú 

galvanizált felületekkel rendelkező lemezt terveztem, amelyeken ezen felületek 

vastagsága a forrasztási felületekhez képest +25, +55, +90 µm. A nyomtatott paszta 

magasságát 3D-s pasztavizsgáló berendezéssel mértem, melynek elvi 

felbontóképessége 1 µm, míg a felvitt paszta területét optikai mikroszkópiával 

készült felvételeken mértem. 

A kísérletek alapján megállapítható, hogy a felvitt paszta területe jelentősen nő 

abban az esetben, hogyha a nyomtatás közben a stencil nem illeszkedik a 

szerelőlemezhez; pl. 90 µm illeszkedési hiba esetén a felvitt paszta területe stencil 

apertúra területével megegyező 0,25 mm2-ről 0,41 mm2-re nő.  

A mérési eredmények alapján megállapítható még egyrészt, hogy a felvitt paszta 

magassága megegyezik a stencilfólia vastagságának (150 µm) és a szerelőlemezen 

lévő szintkülönbségnek az összegével abban az esetben, ha a vezetőpálya nagyon 

közel van a forrasztási felülethez (0,3–3 mm). Másrészt a stencil rásimul a 

forrasztási felületre, és a felvitt paszta magassága megegyezik a stencilfólia 

vastagságával abban az esetben, ha a szintkülönbség kellően távol van a forrasztási 

felülettől (6–12 mm). 

A tézisponthoz kapcsolódó publikációk: R1, R2 
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III/2. tézis: Számítógépes szimuláció segítségével meghatároztam különböző 

stencilfólia vastagságokhoz (75-175 µm) a forrasztási felületek és a 

szerelőlemez szintkülönbségei között szükséges minimális távolságot ahhoz, 

hogy a stencil nyomtatás közben teljesen rásimuljon a forrasztási 

felületekre. A minimális távolság a szintkülönbség 0–60 µm-es 

tartományában: C · d · h (C – konstans: 1,6 [1/µm], d – stencil fólia vastagsága, 

h – szintkülönbség mértéke). 

A vizsgálathoz végeselem modellt készítettem, melyhez a stencilfólia és a 

nyomtatókés rugalmassági paramétereit deformációs méréssel határoztam meg. A 

méréshez saját eszközt készítettem, mely alkalmas a stencilfólia és a nyomtatókés 

deformációjának vizsgálatára különböző terhelések esetére. A végeselem modellt a 

III/1.-es tézis kísérleti eredményeinek számítógépes szimulációjával ellenőriztem. 

Ezután a modellbe beillesztettem különböző a szerelőlemezre vonatkozó 

szintkülönbségeket (0–90 µm), és számítógépes szimulációkat futattam különböző 

stencilfólia vastagságok esetére (75–175 µm). A számítógépes szimulációk 

eredménye alapján a szintkülönbség 0–60 µm-es tartományában a szükséges 

távolság ahhoz, hogy a stencil rá tudjon simulni a forrasztási felületre: 1,6 · d · h (d 

– stencil fólia vastagsága, h – szintkülönbség mértéke). A szimuláció határfeltételeit 

figyelembe véve a legnagyobb minimális távolság a 90 µm-es szintkülönbség és a 

175 µm-es stencilfólia vastagság esetére 31 mm. 

A tézisponthoz kapcsolódó publikációk: R2 

Az eredmények hasznosulása 

Az I/1. tézisben ismertetett mérési módszert a Continental Temic Hungary Kft 

autóelektronikai gyártócég megrendelésére fejlesztettem ki. A mérési módszerrel a 

felületszerelt ellenállások forrasztott kötéseinek pontosabb mechanikai 

minősítésével a gyártási folyamatokat is pontosabban tudják szabályozni. 

Bármilyen kis eltérés esetén a gyártási folyamatokba azonnal be tudnak avatkozni. 

Az I/2. tézis eredményei alapján az elektronikai gyártócégek elfogadási határt 

tudnak szabni a felületszerelt kisméretű alkatrészek forrasztás utáni 
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pozícióhibájára annak függvényében, hogy számukra még mi az elfogadható 

nyírási szilárdság ezen alkatrészek forrasztott kötéseit illetően. Szokásos 

elfogadási határ a nyírási szilárdság optimális értékének 80%-a. 

Az I. téziscsoport tudományos hasznosulása, hogy módszerem felhasználásával 

bármilyen további a felületszerelt passzív diszkrét alkatrészek forrasztott 

kötéseinek mechanikai vizsgálatára irányuló kísérletnél a különböző méretű 

alkatrészekre vonatkozó eredmények összehasonlíthatóvá válnak.   

A II. téziscsoport eredményeit felhasználva az alkatrészek forrasztás előtti 

pozícióhibáját illetően tudnak elfogadási határt szabni az elektronikai gyártók, 

ismerve, hogy pl. a 0603-as méretkódú alkatrészek várhatóan mennyire igazodnak 

jó pozícióba az újraömlesztéses forrasztás közben. Az eredmények közvetlenül 

hasznosultak az ólommentes forrasztási technológia bevezetésének 

megkönnyítését megcélzó, sikeresen záródó Leadout FP6 EU projektben. 

A III. téziscsoport eredményeit a Bosch autóelektronikai gyártócég 

németországi kutatóközpontja hasznosítja. Az áramköri szerelőlemezek 

tervezésekor alkalmazott irányelvek közé illesztik be a minimum technológiai 

távolságot, amit tartani kell a finom raszterosztású felületszerelt elektronikai 

alkatrészek forrasztási felületei és a szerelőlemezen lévő szintkülönbséget okozó 

mintázatok között. Továbbál a III. téziscsoport eredménye iránymutatást ad arra 

az esetre, ha az elektronikus áramkör nagyfokú integráltsága miatt ez a távolság 

nem tartható be, akkor a stencil-apertúra tervezésénél milyen mértékben kell 

annak térfogatát csökkenteni. 
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Melléklet 

A statikus egyensúlyi állapotban az elmozdulás tenzor ( u ) és az erő tenzora 

( F ) közötti Navier-összefüggés: 

( )c u F−∇ ⋅ ∇ = , 

ahol c az anyagi jellemzők együtthatója. 

A feszültség tenzor (σ ) és az erő tenzora ( F ) közötti összefüggés: 

Fσ−∇⋅ = ,  

melyben az erő tenzora 3D-os esetre a differenciál operátor kifejtésével: 

xyx xz
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xy y yz

y
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z

F
x y z

F
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F
x y z

τσ τ

τ σ τ

ττ σ
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− − − =

∂ ∂ ∂

∂ ∂ ∂
− − − =

∂ ∂ ∂

∂∂ ∂
− − − =

∂ ∂ ∂

. 

A teljes elmozdulás: 

2 ( , , )i
i

u i u v w=∑ . 

A főtengelyirányú dilatáció és az elmozdulás közötti összefüggés: 

1 2 3( , , , , )i
x

i

u
x x x x y z

x
ε

∂
= =

∂
. 

A nyíróirányú dilatáció és az elmozdulás közötti összefüggés: 

1 2 3

1
( , , , , )

2
ji

ij

j i

uu
x x x x y z

x x
ε

 ∂∂
= + =  ∂ ∂ 

. 

A dilatációs és a feszültség tenzor közötti összefüggést a 10. oldalon felírt (2.3) 

egyenlet adja meg. 

            


