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KONSTRUKCJA APARATURY
ELEKTRONICZNEJ
Błędy lutownicze
i operacje kontrolno pomiarowe
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Błędy lutownicze
 Delaminacja
 Efekty geometryczne
 Cieniowanie,
 Mostkowanie,
 Efekt nagrobkowy,
 Wysysanie spoiwa,
 Efekt kuleczkowania,
 Zimne połączenia,
 Biały osad.
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Błędy lutownicze
DELAMINACJA/ROZWARSTWIENIE/PRZEGRZANIE:

Objawy:
 Spalenie, lub zwęglenie płytki
 Separacja warstw laminatu
 Zmiana koloru płytki
 Czarne punkty
Przyczyny:
 Niewłaściwy profil lutowniczy
 Niewłaściwy typ zastosowanego
laminatu dla wybranej
technologii montażu i lutowania

Błędy lutownicze
EFEKTY GEOMETRYCZNE:
Różna pozycja na płytce, różne właściwości w czasie lutowania

Błędy lutownicze
CIENIOWANIE:

Objawy:
 lutowie nie dociera do wyprowadzenia ani do pola lutowniczego, w efekcie nie powstaje
połączenia lutownicze.

RUCH PCB
PODŁOŻE

EFEKT „CIENIOWANIA”

Rozwiązania:
 specjalne kształty wyprowadzeń,
 turbulentny przepływ fali lutowniczej
 odpowiednie rozmieszczenie geometryczne elementów w stosunku do
kierunku fali lutowniczej
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Błędy lutownicze
MOSTKOWANIE

Objawy:
 Tworzenie się mostków (zwarć)
pomiędzy wyprowadzeniami.

Rozwiązania:
 Zabiegi projektowe oraz
technologiczne zależne
od metody lutowania.

Błędy lutownicze
MOSTKOWANIE

Lutowanie na fali - rozwiązania:
 Wprowadzanie pułapek lutowia, czyli pól zbierających nadmiar
lutowia;
 Odpowiednie rozmieszczenie elementów; (np.: układy SOIC równolegle do kierunku fali, układy w obudowach QFP pod kątem 450C);

Błędy lutownicze
MOSTKOWANIE

Lutowanie na fali - rozwiązania:
 Pochylenie transportera płytek,
 Kształtowanie fali (płytki odchylające; fala podwójna).

SIŁY WIĄZANIA

SIŁY ŚCINAJĄCE
GRAWITACJA
FALA
LUTOWNICZA

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

Lutowanie rozpływowe - przyczyny:
 Zbyt duża ilość pasty na polu lutowniczym;
 Niedokładne ułożenie pasty na polu
lutowniczym (rozsmarowanie,
niedopasowanie lub przesunięcia wzoru);
 Pasta o niewłaściwych
parametrach (np: pasta zbyt
stara, utleniona, niedopasowanie materiałów itp.);
 Błędy przy układaniu
elementów.
www.ko-ki.co.jp

Błędy lutownicze
MOSTKOWANIE

Lutowanie rozpływowe - rozwiązania:
 polepszenie precyzji i rozdzielczości druku,
 właściwe dobranie objętości pasty lutowniczej,
 spowolnienie nagrzewania wstępnego,
 użycie topników o krótszym czasie zwilżania.
ZŁĄCZA, ELEMENTY MOCY,

STANDARDOWA

PLCC

GRUBOŚĆ

OBUDOWY ”FINE

PITCH”

Błędy lutownicze
EFEKT NAGROBKOWY

Objawy:
 Mały podzespół w wyniku lutowania „staje” na jednym ze swoich
wyprowadzeń.
Przyczyny:
 Niewłaściwy projekt pół lutowniczych,
 Mała dokładność układania elementów,
 Nieodpowiednia ilość pasty
na polu lutowniczym,
 Nieodpowiedni docisk
elementu w procesie
układania,
 Nierównomierna szybkość
zwilżania w obrębie PCB.

4

2018-10-25

Błędy lutownicze
EFEKT NAGROBKOWY

Rozwiązanie:
 Należy sprawdzić reguły projektowania ścieżek, jakość druku
i lutowność podzespołów;
 Spowolnienie szybkości nagrzewania oraz wydłużenie czasu
nagrzewania;
 Zastosowanie topnika o dłuższym czasie zwilżania (istnieje
niebezpieczeństwo mostkowania).

Błędy lutownicze
WYSYSANIE SPOIWA

Objawy:
 Pocynowane wyprowadzenie podzespołu
pochłania lutowie nie pozostawiając
go na punkcie lutowniczym.
Przyczyny:
 Gradient temperatur pomiędzy
płytka a wyprowadzeniem.
Wyprowadzenie o wyższej
temperaturze topi lut i pocynowana
warstwa absorbuje lutowie.

Błędy lutownicze
WYSYSANIE SPOIWA

Rozwiązania:
 Poprawny profil lutowania,
 Podzespoły o gwarantowanej planarności
wyprowadzeń,
 Topniki o temperaturze aktywacji
w pobliżu temperatury rozpływu,
 Końcówki elementów metalizowane
stopem o temperaturze topnienia
wyższej niż temperatura topnienia
stopu lutowniczego.
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Błędy lutownicze
EFEKT KULECZKOWANIA

Przyczyny:
 nadmiernie duża frakcja drobnego
ziarna,
 utlenione spoiwo,
 nadmierne osiadanie pasty,
 rozprysk spoiwa,
 zły profil lutowania,
 źle dobrana aktywność topnika,
 nadmierny docisk podzespołu
w procesie układania na płytce,
 źle zaprojektowane pola lutownicze.

Błędy lutownicze
EFEKT KULECZKOWANIA

Rozwiązania:
 świeża pasta lutownicza o dopracowanym składzie pod kątem aktywności topnika i osiadania, nie
zawierająca i nie chłonąca wilgoci,
 unikanie past o dużej frakcji
ziaren, poniżej 25 m,
 dobra lutowność wyprowadzeń podzespołów,
 właściwe zaprojektowanie pól lutowniczych oraz prawidłowy nadruk
pasty,
 unikanie przedłużonej czasowo ekspozycji pasty w atmosferze powietrza,
 weryfikacja profilu lutowania

Błędy lutownicze
ZIMNE POŁĄCZENIA

Przyczyny:
 niedostateczna ilość lub brak pasty na polu lutowniczym
 brak koplanarności końcówek elementów,
 nadmierne zanieczyszczenie pól lutowniczych lub końcówek
elementów,
 niewłaściwa aktywność lub przedwczesna utrata aktywności przez
topnik,
 zły profil lutowania.
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Błędy lutownicze
Lutowanie rozpływowe

Najczęściej błędy pojawiają się na etapie:

DRUK PASTY

OSADZANIE ELEMENTÓW

TESTOWANIE

LUTOWANIE



Mostkowanie



Efekt nagrobkowy



Mostkowanie



Efekt
kuleczkowania



Mostkowanie



Efekt nagrobkowy

Niedobór
spoiwa





Efekt
kuleczkowania



Pustki



Błędy braku
zwilżenia



Efekt
nagrobkowy



Brak kontaktu

Błędy lutownicze
Lutowanie rozpływowe

BŁĘDY [%]

Najczęściej błędy pojawiają się na etapie:

>60%

20%
10%
DRUKOWANIE
PASTY

UKŁADANIE
ELEMENTÓW

LUTOWANIE

Niejednorodna
fala lutownicza

Narażenie na wibra
cje w trakcie krzep.

Zbyt duża prędkość
przesuwu przenoś.

Niedobór topnika

Zbyt niska prędkość
przesuwu przenoś.

Nierównomierny
rozkład temp

Zbyt wysoka temp.
lutowia

Zbyt niska temp.
lutowia

Zanieczyszczenie
powierzchni

Błędy lutownicze

Mostkowanie
Delaminacja
Zimne luty
Niepełny rozpływ
lutu
Kuleczkowanie
Efekt nagrobkowy
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Plan wykładu
 Błędy lutownicze
 Operacje kontrolno-pomiarowe
 Strategia testowania

Operacje kontrolno-pomiarowe
Operacje kontrolno-pomiarowe mogą być zorientowane na:

 Zapobieganie defektom

 Odpowiednie sterowanie parametrami procesów technologicznych oraz
ich ewentualna korekcja;

 Kontrola materiałów wejściowych (ewentualna modyfikacja);
 Kontrola jakości podzespołów przed montażem;
 Wykrywanie defektów

 Wykrywanie defektów tuż po montażu
„Im wcześniej znajdziesz i naprawisz defekt
tym mniej będzie Cię to kosztowało”

Operacje kontrolno-pomiarowe
Klasyfikacja testów kontrolno-pomiarowych:
 IN-LINE

 Sprawdzenie poprawności poszczególnych operacji w linii produkcyjnej;
 Systemy automatyczne lub półautomatyczne (większy obiektywizm)
pracujące w pętli sprzężenia zwrotnego;

 Dedykowane do konkretnej linii produkcyjnej (wysoki koszt);
 OFF-LINE

 Umieszczane w pobliżu więcej niż jednej linii produkcyjnej;
 Bardziej elastyczne rozwiązania umożliwiające testowanie na różnych

etapach wytwarzania obwodów drukowanych (wolniejsze, niższy koszt);

 Wdrażanie nowych wyrobów, przezbrajanie linii produkcyjnej.
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Operacje kontrolno-pomiarowe
Rodzaje testów:

 MVI (Manual Visual Inspection) – test wizualny
 AOI (Automatic Otical Inspection) – automatyczny test optyczny
 IR (Infrared Thermal Imaging System) – automatyczny test
promieniami podczerwonymi

 AXI (Automatic X-ray Inspection) – automatyczny inspekcja
rentgenowska

 ICT (In-circuit Test) – test wewnątrzobwodowy
 FT (Functional Test) – test funkcjonalny

Operacje kontrolno-pomiarowe
Test wizualny MVI:

 Przeprowadzany jest okiem nieuzbrojonym lub z wykorzystaniem
mikroskopu (standardowe powiększenie 2 do 10 razy; wymagania
mogą być wyższe np.: inspekcja otworów metalizowanych nawet
100 razy);
 Człowiek:

 1/500 s aby zidentyfikować obiekt;
 Oko ludzkie potrafi się adaptować
do różnych warunków;

 Ocena subiektywna.
 Test obszarów wymaga wzrokowego dostępu.

Operacje kontrolno-pomiarowe
Automatyczna inspekcja optyczna AOI:

 Może być integrowana w różnych miejscach
linii produkcyjnej;

CCD
SKANER

 Obrazy w odcieniach szarości oraz kolorowe;
 Elementy zakwestionowane w teście AOI
zostają poddane testowi MVI;

PRZETWARZANIE
SYGNAŁÓW

 Wykrywane defekty:

 Brakujące lub odwrócone elementy, odwrócona polaryzacja oraz efekt nagrobkowy;

 Mostki, przesunięcia i rotację elementów;

KOMPUTEROWY
SYSTEM
STEROWANIA

 Defekty geometryczne ;
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Kontrola wizualna
Dokładność ułożenia podzespołów:

 Przesunięcie boczne A jest mniejsze lub

równe 50%(KLASA 1, 2) 25%(KLASA 3)
szerokości zakończenia komponentu W lub
50% / 25% szerokości pola P w zależności
co jest mniejsze;

„Dopuszczalność Zespołów Elektronicznych”
IPC-A-610D PL, 2005

Kontrola wizualna
Jakość połączeń lutowanych - Szerokość złącza:

 Przesunięcie złącza C stanowi minimum
50%(KLASA 1, 2) 75%(KLASA 3)
szerokości zakończenia komponentu W
lub 50% / 75% szerokości pola P
w zależności co jest mniejsze;

„Dopuszczalność Zespołów Elektronicznych”
IPC-A-610D PL, 2005

Kontrola wizualna
Jakość połączeń lutowanych – Minimalna wysokość wypełnienia:

 Zwilżenie musi być widoczne na
pionowej krawędzi powierzchni
zakończenia;

 Minimalna wysokość wypełnienia F
stanowi grubość lutowia G plus
25% wysokości zakończenia H lub
0,5mm, którekolwiek jest mniejsze

„Dopuszczalność Zespołów Elektronicznych”
IPC-A-610D PL, 2005
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Kontrola wizualna
Jakość połączeń lutowanych – Maksymalna wysokość wypełnienia:

 Dopuszczalna maksymalna wysokość

wypełnienia E może wystawać poza
pole i/lub rozprzestrzeniać się na
wierzchołek końca nakrywki metalizacji,
ale nie rozprzestrzenia się dalej
na wierzchołek obudowy komponentu

„Dopuszczalność Zespołów Elektronicznych”
IPC-A-610D PL, 2005

Operacje kontrolno-pomiarowe
Inspekcja rentgenowska AXI:

 Systemy AXI dają obrazy w odcieniach szarości; obszary o większej
gęstości/grubości – obszary ciemniejsze;

Operacje kontrolno-pomiarowe
Inspekcja rentgenowska AXI:

 Wysoka rozdzielczość, duże powiększenie;
 Inspekcja bezinwazyjna z możliwością zmiany kąta nachylenia;
 Możliwość testowania gęsto upakowanych płytek;
 Wykrywane defekty
 Mostki, rozwarcia;
 Podniesione wyprowadzenia;
 Przemieszczenie podzespołów, efekt nagrobkowy;
 Pustki lub niedopuszczalne zmiany kształtu;
 Defekty w BGA (mostki, pustki, brakujące kuleczki, brak scentrowania).
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Operacje kontrolno-pomiarowe
Porównanie AOI oraz AXI:
AOI

AXI

Operacje kontrolno-pomiarowe

OBJĘTOŚĆ

Zastosowanie różnych systemów w zależności od rodzaju PCB:

AOI & AXI
AOI
MVI

AXI

ZŁOŻONOŚĆ OBWODU

Operacje kontrolno-pomiarowe
Test wewnątrzobwodowy ICT:

 Przeprowadzany jest z wykorzystaniem zespołu głowic szpilkowych
w postaci macierzy sond (Bed of Nails Method) bądź też kilka sond
przemieszczających się nad testowanym obiektem (Two Probe,
Flying Probe Method);

 Wykrywane defekty: zwarcia, rozwarcia (w wyłączeniem złej jakości
połączeń lutowanych tymczasowo eliminowanych pod wpływem
nacisku), zdefektowane lub złe podzespoły;

 W przypadku utrudnionego dostępu do

podzespołu konieczność wprowadzenia
na etapie projektowania punktów
testowych.

 Doskonałe rozwiązanie przy długich
seriach i szybkiej produkcji.
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Operacje kontrolno-pomiarowe
Test funkcjonalny FT:

 Przeprowadzany jest z wykorzystaniem testera pozwalającego na

wprowadzenie sygnałów w różne punkty układu, symulacje pracy
poszczególnych elementów układu i zbieranie odpowiedzi przez
złącza;

 Wykonywany jest w ostatniej fazie produkcji;
 Podstawowe zadanie: weryfikacja funkcjonalności poszczególnych
elementów i całego układu;

Operacje kontrolno-pomiarowe
Wykrywalność błędów z wykorzystaniem różnych testów
ZWARCIE
ZASILANIA

FUNKCJONALNOŚĆ

WARTOŚĆ

POLARYZACJA

BŁĄD UŁOŻENIA

BRAK ELEMENTU

ZWARCIE

PRZERWA

MVI
AOI
AXI
ICT
FT

WYKRYWALNOŚĆ: pełna - częściowa - brak

Strategia testowania
Wybór strategii testowania zależy od:

 Złożoności projektu płytki (rodzaje obudów i wyprowadzeń; rozstaw
wyprowadzeń);

 Różnorodność i wielkość serii (koszt testów zmienia się wraz ze
skalą produkcji);

 Precyzja i szybkość techniki testowania (czyli ile czasu potrzeba na
znalezienie defektu);

 Koszt testowania (koszt testera, obsługi serwisu, oprogramowania,
zamocowania itp.).
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Strategia testowania
Co to jest uzysk?

UZYSK – ilość produktów wyjściowych w stosunku do potencjalnej
ilości wytworzonych produktów;

U  (1 

DPMO
10 6

)N

gdzie: DPMO (Defects per Milion Opportunities) - liczba defektów
na milion operacji tego samego typu; N – ilość sposobności do
popełnienia błędu

„Nie ma bezdefektowych procesów wytwarzania
ani testowania”

Strategia testowania
Przykład:

 Płytka o małej złożoności – MAŁA (elektronika konsumencka);
 Płytka o średniej złożoności – ŚREDNIA (komputer osobisty);
 Płytka o bardzo dużej złożoności – DUŻA (serwer obliczeniowy);
ZŁOŻONOŚĆ

LICZBA
PODZESPOŁÓW

LICZBA
POŁACZEŃ

KOSZT
1szt

WIELKOŚĆ
PRODUKCJI

MAŁA

50

350

20$

2 000 000

ŚREDNIA

500

3500

400$

200 000

2 500

17 500

4 000$

40 000

DUŻA

Strategia testowania
Przykład:

 Płytka o małej złożoności – MAŁA (elektronika konsumencka);
 Płytka o średniej złożoności – ŚREDNIA (komputer osobisty);
 Płytka o bardzo dużej złożoności – DUŻA (serwer obliczeniowy);
LICZBA
PODZESPOŁÓW

LICZBA
POŁACZEŃ

SPOSOBNOŚĆ
DO BŁĘDU

MAŁA

50

350

400

92%

ŚREDNIA

500

3 500

4 000

45%

2 500

17 500

20 000

2%

ZŁOŻONOŚĆ

DUŻA

UZYSK

PRZY ZAŁOŻENIU: DPMO = 200
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