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készült az UElektronikai gyártás és minıségbiztosításU c. tárgy elıadásainak diáiból 

 
 

1. Elektronikai alkatrészek  
 
 
1. Rajzoljon fel egy nyomtatott huzalozású lemezre szerelt furatszerelt alkatrészt. Sorolja fel a 
furatszerelés alkalmazási területeit, elınyeit és hátrányait. 
 

 
 
Elınyei: 

• Könnyen ellenırizhetı a beültetés/forrasztás minısége 
• Nagy stabilitást igénylı alkatrészeknél, csatlakozók rögzítésénél -> alkalmazási terület 

 
Hátrányai: 

• Furatszerelt alkatrészek beültetése nehezen automatizálható (alkatrész lábak behajlítása, 
mint külön mővelet, lassú) 

• Megkülönböztetünk alkatrész- és forrasztási oldalt (nem feltétlenül hátrány) 
• Furatszerelés miatt több vezetékezés, furatok (ezek galvanizálása) szükséges 

 
 
 
2. Rajzoljon fel egy nyomtatott huzalozású lemezre szerelt felületszerelt alkatrészt. Sorolja fel 
a felületszerelés alkalmazási lehetıségeit, elınyeit és hátrányait. 
 

 
Elıny: 

• Jól automatizálható a beültetés 
• SMT-nél elég lehet egy oldalon a vezetékezés, nem 

minden esetben kell fémezett furat 
 
Hátrány: 

• pl.: BGA-k beültetésének ellenırzése nehézkes 
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3. Rajzolja fel a chipek és chipmérető alkatrészek különbözı típusait. Ismertesse a 
különbségeket a mikrohuzalkötést, illetve a flip-chipet alkalmazó chip-beültetési, bekötési 
technológiák között. 
 

 
 

 
 
 
 
4. Rajzoljon fel példákat a legjellegzetesebb háromdimenziós chip-szerelési technológiákra. 
Ismertesse a közöttük meglévı legfontosabb különbségeket, sorolja fel elınyeiket és 
hátrányaikat. 
 

 
elıny:   hátrány: 
 
-helytakarékos  -nehézkes 
        hıelvezetés 
 
 
 
-egyszerőbb   -horizontálisan nagy helyigény 
hıprofil 
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5. Rajzoljon fel egy mikrohuzalkötéssel és egy flip-chip technikával a szerelılemezre ültetett 
és bekötött chipet. Ismertesse a kötések környezetében lévı rétegek szerepét a kötés 
kialakítása szempontjából. 
 

 
 
 
 
6. Rajzolja fel a szerelési technológia tipikus lépéseit újraömlesztéses, illetve hullámforrasztás 
alkalmazása esetére. Adja meg, hogy a teljes gyártósorba hova és milyen ellenırzési lépéseket 
iktatnak be. 
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11. A megbízhatóság elméleti alapjai. 
Elektronikai alkatrészek megbízhatósági jellemzı  

 
 

1.Ismertesse a legfontosabb megbízhatósági idıfüggvényeket! 
 
• Mőködési idı: (τ) adott eloszlású valószínőségi változó. 
• Meghibásodási függvény (eloszlásfüggvény): 

 
 

• Megbízhatósági függvény: 

 
 

• Meghibásodási sőrőségfüggvény: 

 
 

• Meghibásodási ráta függvény (hazárd függvény): 

 
 

• Várható élettartam (MTFF=Mean Time to First Failure ): 

  
 
 
 

2.A megbízhatósági függvények értelmezése exponenciális eloszlás esetén. 
 
• Egyparaméteres eloszlás 
• A termék élete során normál, véletlenszerő meghibásodások modellezésére (Weibull eloszlás α=1 
paraméterrel) 
• „Korlátlan élettartamú” alkatrészekhez 
• A t utáni ∆t idıbeni mőködıképesség valószínősége csak ∆t –tıl függ, t-tıl nem 
• Kiindulás:   

λ(t) = - R’(t)/R(t)=  λ (állandó)  
 

–R(t)=e-λt 
–F(t)=1-e-λt 
–f(t)=λe-λt  
– λ(t)=λ → meghibásodási tényezı 
–MTFF=T0=1/λ 
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3.Milyen tényezık befolyásolják a λ paramétert? 
 
• A környezeti hatásoktól függıen a λ nagyságrendeket változhat – tervezés! 
• Környezeti hatások: 

–Felhasználási körülmények 
–Hımérséklet (10 C°-os szabály) 
–Terhelés 
–Minıség (kereskedelmi, ipari, katonai) 
–Régi-új termék, technológia 

• Különbözı szabványok (Pl: MIL-HDBK-217F) foglalkoznak a hatásokkal 
• Példák faktorokra: λ= λb*πT*πA* πR*πS*πQ*πE 

– πT  Hımérséklet faktor (1..11) 
– πA Alkalmazási faktor (0,7..1) 
– πR Teljesítmény arány faktor (0,4 ..10) 
– πS Feszültség faktor (0,1..1) 
– πQ Minıségi faktor (0,7..8) 
– πE Környezeti faktor (1..320) 

 
 
 
4.A megbízhatósági függvények értelmezése Weibull eloszlás esetén. 
 
• Kétparaméteres eloszlás, exponenciális hatványfüggvény 
• Paraméterek: 

– η → karakterisztikus élettartam, skála paraméter, t= η esetén R(t)=1/e~0,37 
– β → alakparaméter 

• Használható a „kádgörbe” teljes idıtartományában 
• λ(t) kádgörbe zárt formában megadható: 

– 0<β<1:korai meghibásodások 
– β=1: normál üzem, λ=1/η 
– β>2: öregedési szakasz 
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 12. Berendezések és készülékek  
megbízhatósági jellemzıi 

 
1.Ismertesse a soros rendszer jellemzıit, megbízhatósági függvényét és várható  
élettartamát! 
 
• A rendszer véges számú elembıl áll 
• Egy elem meghibásodása a rendszer meghibásodásához vezet 
• A meghibásodások egymástól függetlenek 
• Az elemek azonos fontosságúak 
• A kommersz elektronikai berendezések soros struktúrájúak 
• Megbízhatósági függvény n elem esetén: 

 
 
• Ha minden elem exponenciális eloszlású: 

      
 

• Várható élettartam: 

 
•Azonos jellegő elemek esetén: λ1= λ2=…= λn= λ és T=1/nλ =Ti/n 
•T mindig kisebb, mint Ti közül a legkisebb 
•Az átlagos élettartam csökken az elemek számával (bonyolultsággal) és az elemek minıségének 
romlásával (λ) 
 
 
 
2.Ismertesse a melegtartalékolt rendszer jellemzıit, meghibásodási függvényét és  
várható élettartamát! 
 
• A rendszer n azonos, együtt mőködı elembıl áll 
• A rendszer mőködéséhez egy elem mőködése szükséges 
• Az alapelem és tartalékelemek meghibásodási tényezıi azonosak 
• Leginkább alkatrész redundancia, de létezik részegység, készülék redundancia is 
• Hibafelismerı elem, kapcsolóelem esetenként szükséges 
• A tartalék állapota ismert 
• A tartalék is fogyaszt energiát, elhasználódik 
• Meghibásodási függvény: 
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• Várható élettartam n egyforma 
elem esetén: 
 
 
 
 
• Várható élettartam 2 egyforma elem esetén: 

  
 

• Általában rövid idejő alkalmazások esetén jelentıs, az R(t) görbe vízszintes érintıvel indul 
 
 
 
3.Ismertesse a hidegtartalékolás jellemzıit és várható élettartamát! 
 
• A rendszer n azonos elembıl áll, csak az alapelem mőködik. 
• A rendszer mőködéséhez egy elem mőködése szükséges 
• A tartalékban lévı elem nincs bekapcsolva, nem fogyaszt energiát 
• A tartalékban lévı elem nem hibásodhat meg 
• Hibafelismerı és kapcsolóelemre van szükség 
• A tartalékelem bekapcsolása idıt vesz igénybe 
• Várható élettartam n azonos elem esetén:  T=t1+t2+…+tn=n*t 
 
 
 
4.Hogy értelmezzük a készenléti tényezıt a javítható rendszerek esetén?  
 

 
 
mőködıképesség 
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13. Megbízhatósági paraméterek  
vizsgálati, elırejelzési lehetıségei 

 
 

1.Mi értünk környezetállósági  vizsgálatokon melyek a fontosabb környezetállósági 
vizsgálatok?  
 
–Száraz meleg 
–Ciklikus száraz meleg 
–Hideg 
–Tartós nedves meleg (IEC-68-2-3) 
–Ciklikus nedves meleg (IEC-68-2-30) 
–Kis légnyomás 
–Rázás, gyorsítás 
–Sós atmoszféra, stb. 
 
 
 
2.Mit értünk gyorsított vizsgálatokon, melyek a fontosabb gyorsító paraméterek? 
 
• Cél: a meghibásodási tényezı és a várható élettartam meghatározása a meghibásodási fizikai 
folyamatok felgyorsításával és a vizsgálati idı jelentıs lerövidítésével. 
• Csak olyan gyorsított vizsgálati eljárást szabad alkalmazni, amelynél olyan hibák keletkeznek, 
amelyek normális üzem esetén is elıfordulnak, csak akkor sokkal ritkábban.  
• Elıfordulhatnak más hibamechanizmusok is, így a gyorsított vizsgálatok pontossága általában 
korlátozott. 
• Ajánlatos a gyorsított vizsgálatoknál a lépcsızetességi elv (step stress) alkalmazása. 
• Legfontosabb gyorsítási paraméterek: 

–Hımérséklet 
–Relatív nedvességtartalom 
–Légnyomás 
–Villamos terhelés (teljesítmény, áram, feszültség) 
–Mechanikai terhelés (rázás, ütés stb.) 

• Bonyolultabb vizsgálatoknál az elıbbiek kombinációja 
 
 
 
3.Sorolja fel a magas hımérséklet és nedvességtartalom gyorsító hatásait! 
 
Magas hımérséklet gyorsító hatásait: 
• Elektronikus anyagok, alkatrészek elektromos tulajdonságaikat változtatják  

- félvezetık p-n átmenet nyitófeszültsége csökken 
- áramerısítési tényezı nı  
- ellenállások, kapacitások értéküket változtatják  
- terhelhetıség csökken  

• Mechanikai, szerkezeti degradáció, gyengülés (pl. szigetelési tulajdonságok romlása) 
• Bizonyos anyagok meglágyulnak (gyanták, kenıanyagok) esetleg megolvadnak 
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• Az egymással szoros hıcsatolásban lévı anyagok esetén a rétegek között mechanikai feszültségek 
lépnek fel  
• Az ismételt (gyors) felmelegedési és lehőlési folyamatok mechanikai degradációhoz, töréshez 
vezethetnek - forrasztörés. 
• A hımérséklet növekedés nem kívánt kémiai reakciók elindulásához vezethet 
• Növekedhet a korróziós hajlam 

 
Nedvességtartalom gyorsító hatásai: 
•Fizikai tulajdonságok változása 

–Méret-és súlyváltozás a duzzadás miatt 
–Súrlódási együttható változása 
–Mechanikai szilárdság változása 

•Villamos tulajdonságok változása 
–Szigetelı anyagok átütési szilárdsága, szigetelési ellenállása csökken 
–Kondenzátorok veszteségi tényezıje és kapacitása nı 
–Elektrokémiai migráció 

 
 
 
4.Sorolja fel a fontosabb gyorsított vizsgálati módszereket! 
 
• Magas hımérsékleten történı tárolás (High Temperature Storage Life - HTSL) 
• Hıciklus (Thermal Cycle - TC) 
• Hısokk (Thermal Shock - TS) 
• Hımérséklet-páratartalom villamos terhelés (Temperature, Humidityand Bias - THB) 
• Nagymértékben gyorsított terheléses vizsgálat (Highly Accelerated Stress Test - HAST) 
• Rezgésállóság      
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14. Élettartam vizsgálatok és élettartam modellek  
 
 

1.Sorolja fel a fontosabb élettartam modelleket! 
 
•Hımérséklet hatása – Arrheneus modell 
•Hımérséklet változás hatása – Coffin –Manson modell 
•Behatoló nedvesség hatása  
•Összetett modellek: 

–Hımérséklet –villamos hatás – Eyring modell 
–Hımérséklet –behatoló nedvesség - villamos hatás –Peck, vagy S-H modell 

 
 
 
2.Mikor használjuk az Arrheneus modellt, mit jelent az aktivációs energia, hogy történik  
meghatározása? 
 
• Konstans hımérséklető (hıntartásos) vizsgálatokhoz 
• Kémiai reakciók, diffúziós folyamatok, migrációs folyamatok felgyorsulása 
• A meghibásodásig eltelt idı: 

 
 

•Aktivációs energia: értéktartomány: 0,3eV…1,5eV 
–Egy kémiai folyamat lejátszódásához a kiindulási vegyületeknek aktivált állapotba kell 
kerülniük. Az ehhez szükséges energia az aktivációs energia. Az aktiválás mindig 
energiafelvételt jelent.  
–Minden anyaghoz, alkatrészhez, folyamathoz, berendezéshez külön aktivációs energia 
tartozik 

•Az aktivációs energia meghatározása: 
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3.Mikor használjuk a Coffin-Manson és Peck modelleket? 
 
Coffin-Manson: Elsısorban hıtágulási együtthatók különbségébıl származó mechanikai 
feszültségek, törések (forrasz) vizsgálata. Hıciklus és hısokk vizsgálatokhoz. 
 
Peck: Hımérséklet, behatoló nedvesség és villamos terhelés együttes hatásának vizsgálata 
 
 
 
4.Hogyan történik az átlagos teszt idı meghatározása Weibull eloszlás esetén? 
 

 
 



   
  12.o. 
 

G1. MECHANIKAI DEFORMÁCIÓK SZEREPE  
AZ ELEKTRONIKAI  

MINİSÉGBIZTOSÍTÁSBAN  
 
 

1.Ismertesse a relatív nyújtást 2 dimenziós esetre, és az elemi cella deformációját. 
 

 
 

    
 
Az elemi cella deformációja leírható a  
másodfokú dilatációs tenzorral 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
2.Ismertesse az egyszerő deformációkat 3 dimenziós esetre: a húzást és a nyírást. 
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3.Ismertesse a rugalmas és képlékeny alakváltozási szakaszt is tartalmazó anyagok feszültség-
alakváltozás függvényét. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
4.Ismertesse az anyagok idıfüggı alakváltozását. 

 
 
A folyási alakváltozás vagy csúszási alakváltozás 
(creepstrain) a deformálható test idıfüggı 
alakváltozási válasza, melyet emelt hımérsékleten 
konstans feszültségre ad. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
5.Mi a Poisson arány, és mi az üvegesedési hımérséklet? 
 
A Poisson arány az anyagterhelésre merıleges és terheléssel egyirányú alakváltozásának az aránya. 
Mindig kisebb 0,5-nél, fémekre általában 0,33…0,4. 

 
εaxial a tengelyirányú alakváltozás (nyújtásesetén pozitív, nyomás esetén 
negatív) 
εtrans a keresztirányú (nyújtás esetén negatív, nyomás esetén pozitív) 

 
A Tg üvegesedési hımérséklet (glass transition temperature) az a hımérséklet, melynél az amorf 
szilárd testek, mint pl. üvegek, polimerek anyagi tulajdonságai nagy mértékben változnak: 
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- rugalmasság 
- térfogat 
- Young modulus 
- alakváltozás mértéke törésig 
 
 
 
6.Ismertesse a Von Mises feszültséget. 
 
A Von Mises feszültség a többirányú terhelések esetén adja meg az egyirányú húzó terheléssel 
egyenértékő feszültségértékét. 

 
 
 
 
7.Soroljon fel példákat a forraszanyagok és a forrasztott kötések mechanikai minısítı 
vizsgálatára. 
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33. Szerelési és forrasztási technológiák 
 
 

1.Ismertesse a fıbb elektronikai szerelési-és forrasztási technológiákat! 
 
Szerelési technológiák: 
Furatszerelés: az alkatrészek merev vagy hajlékony kivezetésekkel rendelkeznek és furaton át 
szerelve forrasztják ıket. Megkülönböztetünk alkatrész és forrasztási oldalt. 
Felületszerelés: a szerelılemez felületén forrasztási felületeket hoznak létre, és az alkatrészeket 
ugyanazon oldalon ezekre forrasztják rá. 
 
Forrasztási technológiák: 
Hullámforrasztás: olvadt forraszfürdı felett vontatják végig a szerelılemezt, ezáltal hozva létre a 
forrasztott kötéseket. Tipikusan furatszerelt alkatrészek (ritkán felületszerelt alkatrészek) 
forrasztására alkalmas 
Újraömlesztéses forrasztás: a forraszanyagot paszta formájában viszik fel a szerelılemezre, mely 
az újraömlesztı kemencében megolvadva nedvesíti a forrasztási felületeket, majd a forrasz 
dermedése után kialakulnak a kötések. Tipikusan felületszerelt alkatrészek (újabban furatszerelt 
alkatrészek) forrasztására alkalmas. 
 
 
 
2.Ismertesse a hullámforrasztási technológiát, a forrasztást megelızı lépéseket és a szelektív 
hullámforrasztási technikákat! 
 
Szelektív hullámforrasztási technikák: 
A forraszanyag szelektíven csak a furatszerelt 
alkatrészek kivezetéseit éri. 
- bélyeges forrasztás 
- kéményes szelektív hullámforrasztás 
- keretes szelektív hullámforrasztás 
 
 
Forrasztást megelızı lépések: 
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Kettıs hullámú forrasztás: turbulens chiphullám a furatok kitöltésére és lamináris λ hullám a 
rövidzárak megszőntetésére. 

 
 
 
 
 
3.Ismertesse az újraömlesztéses forrasztást, a forrasztást megelızı lépéseket! 
 
Az újraömlesztéses forrasztási technológia alapvetıen három lépésbıl áll: 
- forraszpaszta felvitel - cseppadagolással (diszpenzálás) vagy sablon-(stencil) nyomtatással 
- alkatrész-beültetés, 
- a forraszötvözet újraömlesztése. 
 

    
 
 
 
4.Ismertesse az alkatrész-beültetı automatákat, csoportosítsa ıket a mozgatás mechanizmusa 
szerint,és a beültetı fej kialakítása szerint! 
 
Beültetıgépek csoportosítása mozgatás szerint: 

• Gantry Style – hordozóállványos: a  hordozó rögzített, a beültetıfej mozog 
• Walking beam style – mozgótálcás: a hordozó és az alkatrész-adagolók mozognak, nehéz a 

gyártmánycsere 
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Beültetıgépek csoportosítása szívófej szerint: 
• Pick and place – megfog és elhelyez: lassú, nagyon pontos gépek finom raszter-osztású IC-

k elhelyezésére. ~ 14.000 alk./óra 
• Collect and place – összegyőjt és elhelyez: gyors, kevésbé pontos gépek chip mérető SMD 

alkatrészek elhelyezésére, 40…90.000 alk./óra 
 
 
 
5.Ismertesse az újraömlesztéses forrasztás hıprofiljának szakaszait, hasonlítsa össze a 
hıntartós és a lineáris hıprofilt!  
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34. Szerelı és ellenırzı berendezések, az 
újraömlesztéses forrasztás hibái 

 
 

1.Soroljon fel példákat (minimum 3-at) a stencilnyomtatás hibáira! Milyen forrasztási hibákat 
okozhatnak, mi az okuk és hogyan lehet kiküszöbölni azokat? 
 
Apertúrába ragad a paszta – nyitott kötéshez vezethet: 
- Gyakoribb stenciltisztítás szükséges. 
- Ellenırizni kell az illeszkedést a hordozó és a stencil között. 
- Ellenırizni kell, hogy a hordozó magassága helyesen van-e beállítva. 
- Ellenırizni kell a hordozó alátámasztását. 
 
Stencil „alávérzése” – rövidzárat okozhat: 
- Gyakoribb stenciltisztítás szükséges. 
- Ellenırizni kell az illeszkedést a hordozó és a stencil között. 
- Ellenırizni kell, hogy a hordozó magassága helyesen van-e beállítva. 
- Ellenırizni kell a hordozó alátámasztását. 
 
Kráteres pasztalenyomat–a kevés mennyiségő paszta nyitott kötéshez vezethet: 
- Csökkenteni kell a nyomtatási erıt 
- Ellenırizni kell a nyomtatópenge épségét 
- Ellenırizni kell a stencil illeszkedését a hordozóhoz 
 
Kutyafül” effektus  – rövidzárhoz vezethet a finom raszterosztású alkatrészeknél: 
- Növelni kell a nyomtatási sebességet–növeli a paszta viszkozitását 
- Ellenırizni kell a stencil elválasztási sebességét 
- Ellenırizni kell a hordozó alátámasztását 
 
Paszta megrogyás–rövidzárhoz vezethet:  
- Oka lehet a magas környezeti hımérséklet vagy páratartalom 
- Csökkenteni kell a nyomtatási erıt 
- Ellenırizni kell a paszta szavatosságát 
- Ellenırizni kell a stencil illeszkedését a hordozóhoz 
 
 
 
2.Ismertesse a jó minıségő forrasztott kötést. Mutasson példákat sematikus keresztmetszeti 
rajzokon. 
 
A felületszerelésnél a keletkezı hibák döntı többsége kötési (forrasztási) hiányosság. A jó 
minıségő forrasztott kötés ismérvei:  

• csillogó, fényes, fém tiszta, sima és homogén felület; 
• a hosszmetszete homorú (konkáv) alakú  
• a forrasztott kötés a szerelılemezen lévı kontaktus felület és az alkatrész kivezetıje között 

alakul ki. 
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3.Mi okozza a sírkı képzıdést és a forraszhíd-képzıdést? Hogyan lehet kiküszöbölni ezen 
hibajelenségeket? 
 
Ez a jelenség a kétpólusú alkatrészeknél jelentkezik. Az alkatrész a forrasztási mővelet alatt elválik 
az egyik kontaktus felülettıl és ferde vagy sok esetben függıleges helyzetet vesz fel. Oka lehet:  
•ha nem azonos a kontaktusokon a pasztamennyiség, 
•ha rossz pozícióba lett az alkatrész beültetve, 
•ha túl távol vannak egymástól a kontaktus felületek a hordozón, 
•ha eltér egymástól a kontaktus felületek forraszthatósága, 
•ha idıbeli eltérés van a két kontaktusfelületen a forraszpaszta megömlésében (az egyikkontaktus 
felület gyorsabban nedvesedik vagy melegszik fel) 
 
Az egymás mellett fekvı kontaktusfelületeket illetve az alkatrészek kivezetıit a megömlött 
forraszból képzıdı áthidalás rövidre zárja. Okai: 
• ha túlságosan alacsony a paszta viszkozitása, 
• ha az alkatrész-beültetéskor nagyon gyors és mély az alkatrész benyomódása a pasztába 
• ha túlságosan gyors a nyomtatási sebesség 
• ha a forraszpaszta a stencil aljára száradt 
• ha nagyon lassú reflow forrasztásnál az elımelegítés sebessége így a paszta nagyon szétterül 
(hotslump) 
 
 
 
4.Mi az oka a forraszgolyó-képzıdésnek és a forraszgyöngy-képzıdésnek? Hogyan lehet 
kiküszöbölni ezen hibajelenségeket? 
 
Forraszgolyó: 
• ha a szükségesnél nagyobb mennyiségő forraszpaszta helyezkedik el a kontaktus felületeken (a 
hibajelenség megszüntethetı, ha a stencilfólia apertúrájának a méretét csökkentik vagy formáját 
változtatják) 
• ha az elımelegítés túlságosan kis meredekségő 
 
Forraszgyöngy képzıdés: 
•ha elkenıdik a paszta stencilnyomtatás után 
•ha túlságosan nagy a felmelegítési sebesség (az oldószer gyorsan párolog)„felrobban”a paszta 
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• ha túlságosan gyors vagy nagymértékő az alkatrész benyomása a pasztába, 
• ha a forraszgömbök felülete oxidálódott (az oxidot a flux nem távolítja el,ezek nem olvadnak meg 
és szétfutnak a szétfolyó folyasztószerrel). 
 
 
 
5.Ismertesse a zárványképzıdés és a„head-in-pillow”hibajelenségét! Mi az okuk és hogyan 
lehet kiküszöbölni ezen hibajelenségeket? 
 
Zárványok a forrasztott kötésben:  
• folyasztószer gızei a kötésben maradnak 
• ólommentes forrasztás jellemzı hibája 
• BGA-nál a golyó térfogatának max 25%-
a lehet 
 
 
 
Head in pillow jelenség: 

 
• BGA tokozású alkatrészek forrasztási hibája, 
• oxidréteg keletkezik a forraszgömbök között. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
6.Ismertessea reflow hıprofil nem megfelelı beállításából eredı forrasztási hibákat, a hıprofil  
jellemzı szakaszaira bontva! 
 
Melegítés: 
• lassú –paszta megrogyik (slump) –rövidzárat okozhat, 
• gyors –a folyasztószerfelforr –apró forraszgyöngyök jelennek meg (beading). 
 
Hıntartás: 
• alacsony –folyasztószernem tisztítja a kontaktusfelületet rossz nedvesítés, 
• magas –a forraszpaszta jobban oxidálódik –rossz nedves 
• rövid –nagy lehet a hımérséklet-különbség az alkatrészek között a csúcshımérsékleti szakaszon –
hideg kötés 
• hosszú –hosszabb ciklusidı, kisebb termelékenység, forraszpaszta jobban oxidálódik –rossz 
nedvesítés 
 
Csúcshımérséklet: 
• alacsony –nem ömlik meg a forrasz –nyitott kötés, 
• magas –eléghetnek az alkatrészek. 
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 15. Szelektív bevonatok forraszthatósági vizsgálatai. 
Tesztáramkörök tervezési szempontjai, mérései 

 
 

1. A nyomtatott huzalozású lemezek felületi bevonatainak alkalmazási célja, a bevonatok 
fajtái, legfontosabb tulajdonságai, elınyei, hátrányai 
 
Cél: Mivel a réz viszonylag gyorsan oxidálódik normál környezeti körülmények között, ezért a 
panelon és alkatrészlábon minden levegıvel érintkezı rézfelületet bevonattal védenek, hogy az 
megırizze a forraszthatóságát és hogy elkerüljék az idı elıre haladtával megjelenı korróziót. 
 
Alkalmas felületi bevonatok: 
- Hot Air Solder Leveling (HASL): forraszba mártás és levegıkéses simítás 
- Immerziós ón (Sn), a folyamat: Sn2+ + 2Cu  Sn + 2Cu+ 
- Immerziós ezüst (Ag), a folyamat: 2Ag+ + Cu  2Ag + Cu2+ 
- Organic Solderability Preservative (OSP): szerves forraszthatóság védı 
- Electroless Nickel/Immersion Gold (ENIG): áramnélküli Ni, immerziós Au 
 
Felületi bevonatok hibái: 

 
 
 
 
2. A nedvesítési szög és a nedvesítési erı fogalma. A nedvesítési erı mérése wetting balance 
teszterrel. A nedvesítési erı tesztelése során az erı változási diagramja az idı függvényében  
 
Alkatrészek és hordozók forraszthatósága a felületük nedvesíthetıségét jelenti olvadt forrasszal. Ez 
a nedvesítési szöggel jellemezhetı. Mivel a nedvesítési szög direkt mérése bonyolult, különbözı 
teszt módszereket fejlesztettek ki a forraszthatóság megállapítására. 
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AWetting Balance Teszt lépései és eredményének diagramja: 

 
 
a) A minta bemerítés elıtt; 
b) Éppen bemerítés után, a felületi 
feszültség emeli a mintát; 
c) A felületi feszültség egyenlı 
nullával,  csak a felhajtóerı és a 
súlyerı hat a mintára; 
d) Megindult a nedvesítés hatására a 
felületi feszültség lefelé húzza a 
mintát; 
e) Minta felemelése; 
f) Felemelt minta 
 
 

 
 
 
3. Felületi bevonatok forraszthatóságának vizsgálata tesztpanel segítségével. A  tesztpanel 
tervezési szempontjai, vizsgált paraméterek és vizsgálatukra szolgáló mintázatok jellemzése 
 
Vizsgálati lemez (NyÁK) tervezése a következı feladatokhoz: 
- Szelektív felületi bevonatok összehasonlító vizsgálata 
- Stencil tervezési szabályok vizsgálata 
- Forrasztás-gátló bevonatok kialakításának összehasonlítása 
- Élettartam vizsgálati módszerek elemzése 
 
A szelektív bevonatok vizsgált paraméterei: 
- Nedvesítés 
- A forrasztott kötések ellenállása 
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- A forrasztott kötések mechanikai szilárdsága 
- A bevonat hatása a gázzárványok képzıdésére 
- A forraszpaszta tapadása a bevonathoz 
- Terülés vizsgálat: Spreading Teszt - A teszt minta a nyomtatott forraszpaszta pöttyökkel 
- Bridging Teszt : a forrasz áthidaló képességének vizsgálata 
 
 
 
4. A forraszthatóság vizsgálata áthidalási (bridging) teszttel és a nedvesítési hossz mérésével. 
A vizsgálatokhoz szükséges mintázatok. A felületi bevonat  és a reflow ciklusok számának 
hatása az áthidalásra és a nedvesítési hosszra. 
 
Bridging Teszt : a forrasz áthidaló képességének vizsgálata  
 

 
Bridging test: áthidalási vizsgálat eredményei 
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Wetting length: nedvesítési hosszúság vizsgálata: 
A pasztát különbözı hosszmérető apertúrákon át nyomtatjuk fel 
 

 
 
Wetting length - nedvesítési hosszúság vizsgálati eredményei: 

 
 
 
Az ólommentes HASL (Hot Air Solder Leveling – a forraszréteg egyenletessé tétele forró levegıs 
ráfújással) a legjobb, új állapotban és reflow ciklusok után egyaránt. 
 
Az immerziós ezüst (Immersion silver) a második legjobb, új állapotban. Ajánlható változat, ha 
HASL nem alkalmazható, például, ha nem elég sima a felülete finom osztású QFP-hez vagy BGA-
hoz. Reflow ciklusok után rosszabbul viselkedik, mint az immerziós ón. 
 
Immerziós ón (Immersion tin) a harmadik legjobb új állapotban. 
Egyenletesen jó, reflow ciklusok hatására alig romlik. 
 
Az OSP tulajdonságai a legkevésbé jók, reflow ciklusok hatására romlik. 
… 
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16. Élettartam vizsgálati eljárások tervezése 
forrasztott kötésekhez 

 
 

1.Élettartam vizsgálati modellek. Az emelt hımérséklet, a nedvesség, illetve a hısokk által 
aktivált öregedési folyamatok matematikai modellje és befolyásoló paraméterei 
 
A hımérséklet által aktivált folyamatokat az Arrhenius modell írja le: 

   
 
t:idı (time)     MTTF:a meghibásodásig várható idı  
AF:gyorsítási tényezı (acceleration factor) Ao:tetszés szerinti skálatényezı  
Ea: aktivációs energia (kb0.7eV)  T:hımérséklet (K), 
k: Boltzman állandó(1,38·10-23 J/K), 
a“life” index a normál, a“test”index pedig a gyorsított körülményekre utal 
 
 
A Coffin-Manson (inverz hatványfüggvény) összefüggést használják a nedvesség által kiváltott 
folyamatok leírására: 

 
   
 
HR:a relatív nedvesség   AH: tetszıleges skálatényezı 
n:kitevı (exponent), jellemzı az (n) értéke 3 körüli. 
 
 
A ∆T hımérséklet-változás által aktivált folyamat modellje 
Azokban az esetekben, amikor a vizsgált tárgy – például a forrasztott kötéseket tartalmazó lemez–
különbözı hımérsékleti tényezıjő anyagokból épül fel, jól használható a gyors hımérséklet 
változáson alapuló élettartam vizsgálat (thermalshock). Ez a hatás szintén a Coffin-Manson 
összefüggéssel modellezhetı: 
 

    
 
 
 
∆T: hımérsékletkülönbség    AS: tetszıleges skálatényezı  
m: a túlterhelési kitevı, szokásos értéke 2 
 
 
2.Élettartam vizsgálatok tervezése elméleti megfontolások alapján, a gyorsítási tényezı 
matematikai modellel való számításával 
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Elızı tétel +  
 
Kombinált élettartam modellek: 
A kombinált modellek feltételezik, hogy a gyorsított élettartam vizsgálat során a meghibásodást 
kiváltó egyes gyorsító tényezık egymástól függetlenül fejtik ki hatásukat: 

 
Hımérséklet és nedvesség által kiváltott folyamatok esetén ezzel az S-H vagy más néven Peck 
modellt kapjuk: 
 
 
 
 
 
 
 
3.A kötések vizsgálati lehetıségei: optikai mikroszkópos megfigyelés, a villamos ellenállás 
mérése, a letoló erı mérése. Vizsgálati lemez tervezési szempontjai, az LTT lemez funkciói 
 
Optikai mikroszkópos vizsgálat: az öregedési folyamat megfigyelése különbözı idıpontokban 
készített felvételek összehasonlításával. 
 
A kötések villamos ellenállásának mérése: nullaohmos ellenállások (pl.0603) daisychain-be 
kötve: 
- négy-vezetékes mérés, 
- tulajdonképpen két kötés ,a nulla ohmos ellenállás és két kis huzaldarab ellenállását mérjük, 
 
A letolási nyíróerı mérése: két kötés mechanikai szilárdságának (a nyíró feszültségnek) a vizsgálat 
hatására bekövetkezı változását –romlását– határozzuk meg a roncsolásos vizsgálattal. 
 
LTT lemez funkciói: Mérılemezt terveztünk és készítettünk a vizsgálati lemezre forrasztott 
ellenállások mérésére, különbözı kombinációkban. Szakadás esetén a hibahelye két vezetékes 
méréssel található meg. Jumperek segítségével lehetett mérni az egyes ellenállás értékeket. 
 
 
 
4.Az élettartam vizsgálat lehetséges körülményei (85/85, weak HAST, strong HAST és TS 
vizsgálat). A célvizsgálat eredményei. Következtetések. 
 
… 
A kapott diagramok alakja hasonló.  
Piros vonal mutatja, hol csökkent a nyíróerı az  
eredeti érték 80 %-ára. 
A számított és mért értékeket összehasonlítva: 
-Weak HAST esetén jó az egyezés 
-Strong HAST 3-szor erısebb a számítottnál 
-Thermal shock8-szor erısebb a számítottnál 
… 
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Szelektív forrasztási technológiák 
 
 

1. Sorolja fel és ábrán is szemléltesse a szelektív forrasztásnak a hıközlés módja szerinti 
fajtáit  
 

 
 
 
 
2. A maszkos, a bélyeges és a minihullámos szelektív forrasztási technológia ábrás bemutatása 
és összehasonlítása az alkalmazhatóság szempontjából 
 

Maszkos: 
 
Palletnek vagy maszknak nevezik azt a 
hullámforrasztáshoz alkalmazható 
szerszámot, amellyel letakarják a lemeznek 
egy részét, ahol a már elızıleg 
újraömlesztéses forrasztással beforrasztott 
felületszerelhetı alkatrészek helyezkednek 
el. A maszk apertúráin keresztül a  
forraszhullám csak ott ér a lemezhez, ahol 
a még be nem forrasztott furatszerelt 
alkatrészek kivezetıi vannak. A pallet 
zsebeiben az alkatrészek a hıhatástól is 
védettek. Hátrányos, hogy minden  
Nyákhoz egyedi maszkot kell készíteni. 
 
 

Bélyeges: A furatszerelt alkatrészek kivezetıihez a megolvadt forraszt bélyegek segítségével is 
eljuttathatjuk. A hasáb alakú bélyegek felsı lapján mélyedés van. A bélyegeket forraszfürdıbe 
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merítve, majd onnan függılegesen felfelé kiemelve, a bélyegek mélyedéseiben maradt forrasz 
kidomborodik, segítségével elvégezhetı a forrasztás. 
 
Forrasz minihullám (miniatőr forrasz szökıkút): 
A forrasz minihullámot függıleges fúvóka tetején állítják elı úgy, hogy, szivattyúval olvadt forraszt 
nyomnak át a fúvókán. A minihullámmal szinte pontszerően kis felületen lehet hozzáérni a 
lemezhez és forrasztani. A minihullámmal egyes alkatrész kivezetık, vagy vonalmentén mozgatva, 
például csatlakozók kivezetı sora forrasztható be. Használnak több fúvókás forrasztó fejeket is. 
 
 
 
3. A forraszhuzal adagolós és az újraömlesztéses lézeres forrasztási technológia ábrás 
bemutatása és összehasonlítása az alkalmazhatóság szempontjából 
 

 
 
 
 
4. Forrasztásra alkalmas lézer szerkezeti felépítése és mőködési elve 
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5. A lézersugaras melegítés formái: forrasztás formált sugárral, szkenneléssel, hımérséklet-
szabályozással, hordozón keresztül 
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A lézeres forrasztási technológia alkalmazásai 
 
 
20-1. Ismertesse és szemléltesse a szelektív forrasztási kísérletekhez használt teszt lemez 
részleteit és a technológia lépéseit. Vizsgálatok és eredmények 
 
Kísérleti alapanyagok:  
Flexibilis hordozó anyagok: 
- Poliimid (50-35) 
- Poliimid-GTS (50CL-18) 
- Poliimid-MSC(25CL-18) 
- PEN (125-35) 
- PVC (35-20) 
Hıterhelhetıség: 
PI 270°C; PEN 180°C; PVC 100° C 
Ólommentes forraszanyagok: 

- Multicore LF300 (SnAg3.8Cu0.7) - Olvadáspont 217  C 
- Indium NC-SMQ 81 (58Bi42Sn) - Olvadáspont ~140  C 

… 
 
 
 
20-2. A lézeres forrasztás lépései a hordozón keresztül való megvilágítással. Vizsgálatok és 
eredmények 
 

 
 
1. pasztafelvitel (stencilnyomtatás) 
2. a hordozó megfordítása,  
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3. alkatrész beültetés és beforrasztása lézerrel a hordozón át 
4. A röntgenes struktúravizsgálat eredményei: 

Lézeres technológia 
• forraszgyöngy képzıdés 
• kezdıdı sírkı-effektus 

Reflow technológia 
• mid-chip balling 
• zárványmentes kötések 

5. gyorsított élettartam vizsgálatok, letolási erı mérések 
 
 
 
20-3. A lézeres forrasztás alkalmazási lehetıségei: omega forrasz-szemek zárása 
 
Bevonatok: galvánón, ólommentes tőzión, NiAu, 
Immerziós ezüst 
Flexibilis hordozó forrasztása: 

- alkalmazása pl.: mozgó alkatrészek  
hozzávezetésénél 

Omega kontaktusok forrasztása: 
alkalmazása IC-k - az áramkör más 
pontján 
történı - hegesztési áram elleni 
védelemnél  

Egyéb kontaktus felületek, markerpontok, 
rögzítési furatok 
 

 
 
 
 
20-4. A lézeres forrasztás alkalmazási lehetıségei: egymásra merıleges merev lemezek 
forrasztása 
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20-5. A lézeres forrasztás alkalmazási lehetıségei: hajlékony nyomtatott huzalozású hordozó 
forrasztása merev lemezhez 
 
 

Flexibilis hordozó merev lemezhez 
forrasztási lehetıségek:  
- forrasz adagolása a furaton keresztül 
- paszta adagolása és megömlesztése a 
hordozón keresztül 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

52. Szerelt és szereletlen nyomtatott áramköri lemezek 
minıségbiztosítása 

 
 

1. Sorolja fel a szereletlen nyomtatott áramköri lemezeknél alkalmazott vizsgálat  
típusokat! 
 
Mechanikai vizsgálatok: 
• Lefejtési szilárdság: 4 db, 1 mm széles, 100 mm hosszúvezetısávon. A kapott eredmények közül a 
legkisebb. Min. érték: 1 Nmm 
• Forrasztószem tapadási szilárdság: 10 db forrszemen. Min. érték: 100..150 N 
• Furatfémezés tapadási szilárdsága: forrszemnélküli furatokon. Min. érték: 200..300 N 
• Síklapúság ellenırzése: megengedett max. eltérés: 1..3 mm 
 
Villamos vizsgálatok: 
• Vezetısávok ellenállása: hosszú, keskeny vezetısávon, kis mérıárammal. 
• Fémezett furatok ellenállása: két furat között négytős módszerrel. Imax ~ 100 mA 
• Fémezett furatok áramterhelhetısége: Imax~ 10..20 A, 30 sec 
• Szigetelési ellenállás: két párhuzamosan haladóvezetısáv között. ~ 1010..1012 ohm 
• Feszültségpróba: Vezetısávok közötti átütési feszültség meghatározása 
• Szakadás – zárlat vizsgálat: optikai (komparaszkóp), villamos - ez hosszadalmas (n furat esetén 
n*(n-1)/2), ezért alkalmazzák az ekvipotenciális felületekre bontást 
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2. Az AOI feladata az elektronikai szerelésben. 
 
• In-line mőködés (az állomás az SMT sorba beépített)  
• A panel vizsgálóablakokra bontása  
• Egyszerre egy ablak vizsgálata, majd továbblépés 
• Kompromisszum a felbontás és vizsgálati sebesség között 
• A panelen talált hibákról jelentés küldés a javító állomásra 
• Jó/ rossz panel szeparálási lehetıség a gép kimenetén 
 
 
 
3. Az ICT-k feladatai, típusai. 
 
ICT (=In Circuit Test): Villamos paraméterek vizsgálata a szerelés után 

–Szakadásvizsgálat 
–Zárlatvizsgálat 
–Alkatrész-(érték) vizsgálat 

•Alkatrészek megléte 
•Alkatrészek helyes beültetési 
helyzete 
•Alkatrészek értékei (ellenállás, 
kapacitás, induktivitás, 
feszültségek, áramok stb.) 

 
Tőágyas módszer: 
•Alkatrész lábaknál rugalmas mérıtők 
•Masszív befogószerkezet 
•Minden panelhez külön tesztprogram 
 
 
 
 
 
 
 
Repülıtős módszer: 
• Nincs merev befogószerkezet 
• Könnyő, flexibilis programozás 
• Két oldalas vizsgálat 
• Max. 24 mérıtő 
• Döntött tő pozíciólehetséges 
• Nagy munkafelület (1000 mm x 600 mm) 
• AOI-al kombinált mőködés 


