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Tworzenie połączeń elektrycznych
Definicja połączenia elektrycznego elementów:
Wyprowadzenia metalowe dwóch elementów są połączone elektrycznie, jeżeli
elektrony z siatki krystalicznej jednego metalu mogą się przenosić swobodnie
do siatki krystalicznej drugiego.

Rodzaje połączeń:
 Stałe

 Rozłączne

OBSZAR
POŁĄCZENIA

POŁĄCZENIE
TRWAŁE
KOŃCÓWKI
WYPROWADZENIA
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Tworzenie połączeń elektrycznych
Łączone elementy:
 Naturalną cechą powierzchni elementów metalowych jest:

 CHROPOWATOŚĆ POWIERZCHNI;
 WARSTWY IZOLACYJNE (NA POWIERZCHNI TAKICH MATERIAŁÓW JAK CU, AG,
A L,

STOPY CYNY, W SKUTEK REAKCJI ZE SKŁADNIKAMI ATMOSFERY NP.: TLEN,

SIARKA TWORZĄ SIĘ WARSTWY IZOLACYJNE O GRUBOŚCI

0,1

MIKROMETRA);

 Aby uzyskać odpowiednie połączenie elektryczne należy usunąć warstwę
izolacyjną => mała rezystancja połączenie; możliwy przepływ prądu
elektrycznego.

Tworzenie połączeń elektrycznych
Różne techniki tworzenia połączeń stałych:
 Z wprowadzeniem dodatkowej fazy łączącej

 LUTOWANIE;
 ZGRZEWANIE;
 KLEJENIE;

 Z wykorzystaniem naprężeń stykowych
 OWIJANIE;
 ZACISKANIE;
 ZAKLESZCZANIE.

Tworzenie połączeń rozłącznych jedynie poprzez naprężenia stykowe
nie przekraczające granicy sprężystości materiałów

Tworzenie połączeń elektrycznych
Tworzenie połączeń stałych z dodatkowa fazą łączącą:
 Proces tworzenia połączenia:

 LUTOWANIE – CHWILOWE STOPIENIE ŁĄCZĄCEGO STOPU;
 ZGRZEWANIE – STOPIENIE PRZYPOWIERZCHNIOWEJ WARSTWY
ŁĄCZONYCH METALI;

 KLEJENIE – TRWAŁA ZMIANA STANU SKUPIENIA KLEJU;
 Usuwanie warstwy izolacyjnej:
 TOPNIKI (LUTOWANIE);
 ROZPUSZCZALNIKI (ZGRZEWANIE LUB KLEJENIE).
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Tworzenie połączeń elektrycznych
Tworzenie połączeń stałych z wykorzystaniem naprężeń stykowych:
 Proces tworzenia połączenia:

 ZBLIŻENIE ŁĄCZONYCH POWIERZCHNI NA ODLEGŁOŚCI ATOMOWE
 TWORZĄ SIĘ ODKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE MIKRONIERÓWNOŚCI
 Usuwanie warstwy izolacyjnej:
 W WYNIKU DZIAŁANIA NAPRĘŻEŃ WYWOŁANYCH NACISKIEM
DUŻA
SIŁA

MAŁA
SIŁA

Połączenia lutowane
Montaż – połączenia lutowanie:
 Lutowanie jest procesem polegającym na łączeniu elementów metalowych
za pomocą dodatkowego roztopionego metalu zwanego lutem (spoiwem).

 Połączenie lutowane stanowią obszary łączonych metali pokryte lutem wraz
z tym lutem.

 Temperatura topnienia lutu

jest znacznie niższa od temperatury
topnienia łączonych metali
(W ELEKTRONICE STOSUJE SIĘ NAJCZĘŚCIEJ
TZW. LUTOWANIE MIĘKKIE => TEMP.
TOPNIENIA LUTU < 4500C).

wyprowadzenie
PCB

lutowie

punkt lutowniczy

Połączenia lutowane
Połączenie lutowane powstaje w wyniku zajścia szeregu zjawisk:






zwilżenie łączonych powierzchni,
wnikania lutu w nierówności łączonych metali,
dyfuzji,
powstawania związków międzymetalicznych (łączony metal-lut).

lutowie
Cu6Sn5
Cu3Sn
miedź
LUTOWANIE
TEMP:
CZAS
GR. WARSTWY

220C
2s
0,5m
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Połączenia lutowane
Metody lutowania:

NA FALI

ROZPŁYWOWE

RĘCZNIE
IR

Spoiwa lutownicze - luty
Luty:

 Podstawowym składnikiem lutów jest CYNA – Sn;
 Przemiana alotropowa Sn w temperaturze 13,20C => „zaraza
cynowa”;

 Przeciwdziałanie „zarazie cynowej” – dodatek 5% ołowiu;
0,5% antymonu; lub 0,1% bizmutu

Spoiwa lutownicze - luty
Luty ołowiowe:

Wykres fazowy stopu cyna – ołów (SnPb)
L40


EUTEKTYKA

+



Sn63Pb37
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Spoiwa lutownicze - luty
Właściwości połączenia eutektycznego SnPb:

 Niska temperatura topnienia (1830C);
 Dodatek ołowiu zmniejsza skłonność do rozpuszczania Cu i Ag
w lutowiu;

 Silne mechaniczne połączenie z: Cu, Sn, Pb, Ag, Au (Pb zmniejsza
napięcie powierzchniowe Sn i poprawia zwilżalność);

 Odporność na utlenianie w trakcie eksploatacji urządzenia;
 Niska rezystancja;
 Doskonała znajomość technologiczna procesu lutowania z SnPb.

Spoiwa lutownicze - luty
Konieczność zastąpienia spoiwa SnPb:

 Dyrektywa Unii Europejskiej nr 2002/95/EC „Rsetriction of the use
of certain Hazardous Substances in electrical and electronic
equipment” (RoHC) czyli dyrektywa o ograniczeniu stosowania
określonych sybstancji niebezpiecznych;

 Nowelizacja prawa w krajach członkowskich do 13 sierpnia 2004;
 Przewidywany termin wprowadzenia technologii bezołowiowej - do
31 grudnia 2005;

 Ostateczny termin dostosowania technologii – 1 lipca 2006.

Spoiwa lutownicze - luty
Luty bezołowiowe:

Temp. (OC)

Skład spoiwa (% masy)

Sn

Pb

63

37

62

36

Ag

Cu

In

Bi

Ga

2

sol.

liq.

183

183

179

179

4,7

210

215

3

206

211

185

195

209
217

214
219

0,7

217

218

0,5

217

219

214

218

215

221

92

3,3

90

3,3

83,4

4,1

0,5

93
96,5

0,5
3

6
0,5

95,7

3,6

95,5

4

96

2,5

0,5

96,5

3,5

3,7
12

0,5

1
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Spoiwa lutownicze - luty
Luty bezołowiowe SAC i SAC+X+Y:

 Temperatura solidusu ponad 30°C wyższa niż w przypadku SnPb;
 Znacząco twardsze i sztywniejsze materiały niż SnPb;
 Wysoka zawartość cyny powoduje niebezpieczeństwo powstawania
„wąsów” (whiskersów);

 Większa różnorodność powstających defektów;
 Odporność na uszkodzenia zmęczeniowe maleje wraz z zawartością Ag;
 Odporność na udary mechaniczne rośnie wraz z zawartością Ag;
 Rośnie rozpuszczalność większości metali w lutach bezołowiowych;
 Wyższe wartości napięcia powierzchniowego przekładają się na gorszą
zwilżalność.

Topniki
Topniki - wymagania:

 temperatura topnienia niższa, a temperatura wrzenia wyższa od
temperatury topnienia lutu (podczas lutowania ciekły topnik
pokrywa miejsce lutowania);

 obojętność chemiczna względem lutowanych metali i lutu,
agresywność wobec warstwy tlenków i innych związków
niemetalicznych;

 wypływanie pozostałości topnika i rozpuszczonych w nim związków
na powierzchnię lutu w momencie zetknięcia się ciekłego lutu
z lutowanym materiałem;

 łatwe usuwanie resztek topnika i powstałego żużla,
 niezmienność składu chemicznego i właściwości przy dłuższym
przechowywaniu,

 brak składników szkodliwych dla zdrowia i środowiska.

Topniki
Topniki można podzielić na trzy grupy:

 o niskiej aktywności np. typu no-clean, low solid (nie wymagające
mycia, o małej zawartości części stałych),

 o umiarkowanej aktywności np. oparte na żywicach syntetycznych
bądź naturalnych (np. kalafoniowe),

 w celu zwiększenia ich aktywności dodaje się aktywatory;
 zaleca się usuwanie pozostałości tych topników po procesie lutowania;

 o wysokiej aktywności np. wodne,
 topniki wysokoaktywowane, które muszą być zmywane po procesie
lutowania;

 zmywanie z wykorzystaniem podgrzewanej wody pod ciśnieniem;
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Pasty lutownicze
Pasty lutownicze:

Wykorzystywane w lutowaniu rozpływowym.

Skład past lutowniczych:

 LUT - proszek lutowniczy (około 90% proporcji wagowej; 50% proporcji
objętościowej)

 NOŚNIK (około 10% proporcji wagowej; około 50% proporcji
objętościowej)

 Topnik
 Rozpuszczalniki
 inne

Pasty lutownicze
Pasty lutownicze – podstawowe zadania:

 wymagania stawiane spoiwom;
 stabilizacja elementów elektronicznych w czasie układania
i lutowania;

 dobra zwilżalność;
 oczyszczanie pól lutowniczych i końcówek elementów przed fazą
zasadniczego lutowania;

 uniemożliwienie dostępu tlenu do lutu w trakcie lutowania
i krzepnięcia;

 możliwość drukowania lub dozowania ciśnieniowego;

Pasty lutownicze
Pasty lutownicze – właściwości reologiczne:

Ciecz nienewtonowska (plastyczne, pseudoplastyczne, tiksotropowe)
- lepkość cieczy zależy od wartości naprężeń ścinających oraz od
szybkości ścinania D.
Tiksotropowość: izotermiczna zmiana konsystencji cieczy pod wpływem
ruchu mechanicznego, która utrzymuje się przez pewien czas po
ustaniu działania siły.


D
Zjawisko to manifestuje się inna lepkość pasty w trakcie jej tłoczenia
i po nałożeniu na pola lutownicze
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Pasty lutownicze
Pasty lutownicze – podstawowe właściwości:

 kleistość
 osiadanie
 koalescencja
 zwilżalność
 zawartość zanieczyszczeń jonowych

Pasty lutownicze
Pasty lutownicze – szablony:

 Szerokość okna w szablonie ograniczona granulacją (wielkością
ziaren) pasty lutowniczej;

 Grubość szablonu ograniczona wymiarem charakterystycznym
okien w szablonie ze względu na:

 druk pasty
 odrywanie szablonu od PCB
 Grubość szablonu zależna od rozmiarów pól lutowniczych
i wyprowadzeń elementu oraz ich rozstawu.

Typ 2 75-53μm

Typ 3 53-38μm

Typ 4 38-20μm

ROZSTAW WYPR.:
1,27mm

ROZSTAW WYPR.:
0,635mm

ROZSTAW WYPR.:
< 0,5mm

Połączenia lutowane
Lutowność:
LUTOWNOŚĆ – PODATNOŚĆ POWIERZCHNI METALU NA ZWILŻANIE
PRZEZ LUT W OKREŚLONYCH WARUNKACH (UWZGLĘDNIAJĄC
STRUKTURĘ I STAN POWIERZCHNI, RODZAJ ZASTOSOWANEGO
TOPNIKA, SKŁAD LUTU, CZAS I TEMPERATURA LUTOWANIA)
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Połączenia lutowane
Lutowność – kąt zwilżenia:

Zależność kąta zwilżenia od powierzchni rozpływu

KĄT ZWILŻENIA
– MIARA LUTOWNOŚCI
– KRYTERIUM OCENY JAKOŚCI POŁĄCZENIA

Połączenia lutowane
Montaż powierzchniowy – operacje technologiczne poprzedzające
lutowanie na fali:
 Dozowanie/drukowanie kleju

 Układanie elementów
 Utwardzanie kleju
 Odwracanie płytki

Połączenia lutowane
Fazy procesu lutowania na fali:
 Topnikowanie

 METODA PIANOWA, FALOWA LUB NATRYSKOWA

 Podgrzewanie wstępne + wtórne
 CEL:
 Podgrzanie płytki podłożowej (eliminacja szoku cieplnego, który może

powodować uszkodzenie elementów oraz odkształcenia PCB;
przyspieszenie lutowania i skrócenie osiągania przez płytkę temp. ciekłego
lutu).

 Odparowanie rozpuszczalnika;
 Uaktywnienie topnika;
 ŹRÓDŁA CIEPŁA:
 Gorące powietrze;
 Promienniki bliskiej i dalekiej podczerwieni.

 Lutowanie na fali
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Połączenia lutowane
Lutowanie na fali:

WEJŚCIE
NA FALĘ

STREFA
TRANSFERU
CIEPŁA
STREFA SCHODZENIA Z FALI

FALA
LUTOWNICZA




Lutowie odrywa się od zwilżonych
powierzchni w punkcie X2 a niezwilżonych
w punkcie X1
X2 – X1 może wynieś nawet 25 mm

Połączenia lutowane
Lutowanie na fali:
SIŁY WIĄZANIA

SOPLE I MOSTKI
GRAWITACJA
FALA
LUTOWNICZA

SIŁY WIĄZANIA

SIŁY ŚCINAJĄCE
GRAWITACJA
FALA
LUTOWNICZA

NAJLEPIEJ GDY PŁYTKI
WCHODZĄ NA FALE
POD KĄTEM 4 – 90 (6 -80)

Połączenia lutowane
Lutowanie na fali:
 POJEDYNCZEJ

 Fala stacjonarna (LAMINARNA) – płytka powinna poruszać się z tą samą
prędkością co wypływający lut => eliminacja „sopli”; wada: efekt
cieniowania;

 Fala strumieniowa

(TURBULENTNA)
– eliminacja efektu
cieniowania; wada:
niewystarczająca do
usunięcia nadmiaru lutowia
z łączonych powierzchni;
efekt mostkowania, kuleczkowanie.

RUCH PCB
PODŁOŻE

EFEKT „CIENIOWANIA”
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Połączenia lutowane
Lutowanie na fali:
 PODWÓJNEJ

 Fala laminarna + turbulentna

(pierwsza fala jest falą turbulentną o wysokiej dynamice przepływu;
druga fala jest falą laminarną o wysokiej skuteczności w usuwaniu
nadmiaru lutowia z łączonych powierzchni)

1

2

Połączenia lutowane
Montaż powierzchniowy – operacje technologiczne poprzedzające
lutowanie rozpływowe:
 Nanoszenie pasty lutowniczej

 Z dozownika – średnica igły większa niż 7-krotność (standardowo 10krotność) średnicy największych ziaren w paście;

 Drukiem przez sito (aktualnie metoda mało popularna);
 Drukiem przez szablon.
 Układanie elementów

Połączenia lutowane
Fazy procesu lutowania rozpływowego:
 Nagrzewanie wstępne  uwolnienie substancji nośnych z pasty,
typowy gradient temperatury 20C/s;
 Wygrzewanie
temperatura końcowa: 1200C ÷ 1600C

 Rozpływ
 Chłodzenie

 w tej fazie nie występuje proces lutowania
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Połączenia lutowane
Fazy procesu lutowania rozpływowego:
 Nagrzewanie wstępne  aktywacja topnika w całej objętości pasty,
temperatura powyżej 1450C, czas 30s-150s
 Wygrzewanie

 Rozpływ

 osiągnięcie jednolitego rozkładu temperatury

 Chłodzenie

Połączenia lutowane
Fazy procesu lutowania rozpływowego:
 Nagrzewanie wstępne
 stopienie składników metalicznych
(temp 215-2200C, czas 30s-90s)
 Wygrzewanie

 Rozpływ

 zwilżenie całego pola lutowniczego

 Chłodzenie

Połączenia lutowane
Fazy procesu lutowania rozpływowego:
 Nagrzewanie wstępne  wytworzenie połączenia elektrycznego i mechanicznego
 Wygrzewanie

 Rozpływ
 Chłodzenie

 jak najszybsze schłodzenie płytki bez zbytniego obciążenia naprężeniami mechanicznymi
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Połączenia lutowane
Metody lutowania rozpływowego:
 W parach nasyconych

 W podczerwieni
 W warunkach konwekcji naturalnej
 W warunkach konwekcji wymuszonej

Połączenia lutowane
Lutowanie rozpływowe w warunkach wymuszonej konwekcji:
 Bardziej równomierne nagrzewanie;

 Minimalizacja gradientów na płytce drukowanej (wymagane kilka stopni, podczas gdy w przypadku bliskiej podczerwieni - 150C; przy źle rozmieszczonych
podzespołach nawet 300C);

 Większa skuteczność przekazywania ciepła;
 Większa wydajność.

Połączenia lutowane

NA FALI

ROZPŁYWOWE
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Połączenia na bazie naprężeń stykowych
Połączenia wykorzystujące naprężenia stykowe:
 Owijane;

 Zaciskane;
 Zakleszczane;
 Rozłączne.

Połączenia na bazie naprężeń stykowych
Połączenia owijane:
 Połączenie owijane powstaje
w wyniku owinięcia 6 -9 zwojów
odizolowanego końca przewodu
(miedzianego) na końcówce
montażowej.

Owijany
przewód

Końcówka
montażowa

 Końcówka montażowa musi mieć

kilka ostrych krawędzi i charakteryzować się dużą sprężystością.

 Siła naciągu drutu powoduje powstanie

naprężeń na styku przewodu i końcówki
oraz jej sprężyste skręcenie.

 Stosowane tylko w przypadku

Kąt
skręcenia

przewodów drutowych o przekroju
okrągłym!!!

Połączenia na bazie naprężeń stykowych
Połączenia owijane:
 Ze względów wymiarowych: połączenia normalnowymiarowe (przewód o
średnicy 0,5 mm; przekątna końcówki montażowej powyżej 1,2 mm) oraz
miniaturowe.

 Druty o średnicach powyżej 1,0 mm są zbyt sztywne; o średnicach poniżej
0,15 mm zrywają się.

 Dwie odmiany połączeń: połączenia zwykłe oraz połączenia zmodyfikowane

POŁĄCZENIE ZWYKŁE

POŁĄCZENIE ZMODYFIKOWANE
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Połączenia na bazie naprężeń stykowych
Połączenia owijane:
 Rezystancja połączeń owijanych: około 1 m

 Przykłady wadliwie wykonanych połączeń

Połączenia na bazie naprężeń stykowych
Połączenia owijane - cechy:

 połączenie gazoszczelne;
 duża trwałość (naprężenia zmniejszają się o połowę po 40 latach);
 zapewnia bezawaryjną pracę w szerokim zakresie napięć i prądów
(ograniczenia wynikające ze średnicy stosowanych drutów);






duża niezawodność w każdym środowisku;






połączenia naprawialne;

brak podgrzewania elementów przy tworzeniu połączenia;
mała rezystancja połączenia;
duża wytrzymałość mechaniczna i odporność na wibracje (tylko połączenie
modyfikowane);
połączenie wykonywane maszynowo (nawijarka);
pokojowa temperatura pracy (max. 70ºC);
ograniczenie stosowanych drutów (ø 0,15 – 1,0 mm).

Połączenia na bazie naprężeń stykowych
Połączenia zaciskane:
 Naprężenia stykowe potrzebne do wytworzenia połączenia uzyskuje się
poprzez zaciśnięcie twardej końcówki montażowej na miękkim przewodzie
miedzianym.

 Wywierany nacisk odkształca powierzchnie metalowe i linka wypełnia całą
objętość połączenia.

linka

obejma
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Połączenia na bazie naprężeń stykowych
Połączenia zaciskane - cechy:

 połączenie trwałe;
 proste do wykonania;
 zapewnia bezawaryjną pracę w szerokim zakresie
napięć (mV – kV) i prądów (mA – kA);










duża szczelność i odporność na korozję;
duża niezawodność w każdym środowisku;
duża wytrzymałość mechaniczna;
odporność na wibracje;
mała rezystancja połączenia;
brak podgrzewania elementów przy tworzeniu połączenia;
połączenie nienaprawialne;
stosowane tylko w przypadku linek.

Połączenia na bazie naprężeń stykowych
Połączenia zakleszczane:
 Naprężenia stykowe potrzebne do wytworzenia połączenia uzyskuje się
poprzez wciśnięcie miedzianego przewodu w szczelinę płaskiej sprężystej
końcówki.

 Nie ma potrzeby usuwania izolacji z końcówki przewodu.
NACISK

przewód
kabel taśmowy

kontakt sprężysty

złącze z kontaktami sprężystymi
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