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Anotácia:
Opisuje sa spôsob spojitého riadenia teplotného profilu pretavovania spájkovacej pasty v prostredí nasýtených pár
vriacej kvapaliny, ktorý nezávisí od veľkosti dosky plošného spoja, ani hustoty a veľkosti aplikovaných elektronických súčiastok. Riešenie je založené na monitorovaní zmeny teploty na povrchu dosky plošného spoja, ktoré je realizované pomocou 32 bitového priemyselného mikrokontroléra s aplikáciou softvéru PID regulátora počas súčasnej
plynulej regulácie horizontálnej polohy dosky plošného
spoja nad hladinou vriacej kvapaliny krokovým motorom
a ako aj regulácie ohrevu kvapaliny.
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Oblasť techniky
Spôsob spojitého riadenia teplotného profilu pretavovania spájkovacej pasty v prostredí nasýtených pár
vriacej kvapaliny spadá do oblasti spájkovania v elektronike.
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Doterajší spôsob nastavovania teplotného profilu pretavovania (závislosť teploty na čase) spájkovacej
pasty v prostredí nasýtených pár vriacej kvapaliny v komerčných zariadeniach spočíva v horizontálnom posuve dosky plošného spoja nad hladinou vriacej kvapaliny v jednotlivých krokoch do vopred zadefinovaných
teplotných úrovní s udaním času zotrvania v nich, pričom cieľom je dokonalé pretavenie spájkovacej pasty
podľa výrobcom zadefinovaného teplotného profilu a vytvorenie kvalitných spojov elektronických súčiastok
na povrchu dosiek plošného spoja.
Pred samotným pretavením spájkovacej pasty v prostredí nasýtených pár vriacej kvapaliny, ktorá sa nachádza na povrchu dosky plošného spoja pod osadenými súčiastkami, sa teplotný profil pretavenia prednastaví na základe zadefinovania viacerých horizontálnych úrovní polohy dosky plošného spoja nad hladinou
vriacej kvapaliny. Zadanie hodnôt jednotlivých úrovní horizontálnej polohy plošného spoja a času zotrvania
je dané aktuálnou výškou teploty. Poloha dosky plošného spoja, čas u zotrvania v tejto polohe a príkon ohrievača kvapaliny majú vplyv na výsledný teplotu na povrchu dosky plošného spoja.
Po spustení procesu pretavovania už nie je možné meniť nastavené podmienky pretavenia, t. j. nie je
možné meniť vopred nastavené horizontálne úrovne polohy dosky plošného spoja. Následné zmeny horizontálnych úrovní teploty, času zotrvania v nich a príkonu ohrievača kvapaliny je možné meniť len opakovaným
nastavovaním parametrov jednotlivých horizontálnych polôh. Takéto do laďovanie spájkovacieho profilu
na úroveň spájkovacieho teplotného profilu zadefinovaného výrobcom je časovo náročné a líši sa v závislosti
od veľkosti dosky plošného spoja a hustoty osadenia súčiastkami.
Pretavovanie v prostredí nasýtených pár vriacej kvapaliny (tzv. kon denzačné spájkovanie) je v stave
techniky známe. Napr. v dokumente US 4549686 A „Vapor phase soldering using perfluorotetradecahydrophenanthrene“ sa popisuje princíp odovzdávania kondenzačného tepla pri pretavovaní dosiek plošných
spojov. Táto metóda však nezohľadňuje lokálny odber tepla na povrchu dosiek plošných spojov, ktorý je závislý od hustoty osadenia súčiastkami a od ich veľkosti. V dôsledku toho nie je možné dosiahnuť presné dodržanie teplotného profilu pretavenia spájkovacej pasty, ktoré je garanciou kvality takto vytváraných spojov.
Patent nerieši výšku polohy dosky plošného na hladinou vriacej kvapaliny.
Firma IBL si patentovala proces riadenia širokého spektra teplotných profilov, ktoré spočíva v nastavovaní jednotlivých horizontálnych úrovní polohy dosky plošného spoja nad hladinou vriacej kvapaliny. V tomto
prípade sa jedná o krokové riadenie nastavovanie jednotlivých horizontálnych úrovní z pohľadu výšky teploty a času zotrvania bez možnosti plynulej regulácie teploty a príkonu ohrievača v re álnom čase.
Patent US 4838476 A „Vapour phase treatment process and apparatus “ popisuje možnosť pretavovania
v parách nasýtenej kvapaliny spôsobom, pri ktorom je zaistený tlak v komore, ktorý je nižší ako atmosférický
a poskytuje v komore nenasýtené pary na spracovanie.
Patent 7748600 „Process and device for soldering in the vapor phase“ rieši možnosť zavedenia vákua pri
spájkovaní, pričom proces pretavovania prebieha v troch komorách. Patent nerieši dodržanie teplotného profilu pretavenia spájkovacej pas ty.
Najväčšie firmy, ktoré sa súčasnosti najviac zaoberajú vývojom a vý robou zariadení pre spájkovanie
v nasýtených parách vriacej kvapaliny ako napr. IBL Technologies, ASSCON, Rehm Thermal System nedávajú možnosť spojitého riadenia teplotného profilu v reálnom čase v procese spájkovania v nasýtených parách vriacej kvapaliny. Naopak, ponúkajú už prednastavené typy ohraničených tolerančných pásiem pretavovacích profilov, ktorých parametre nie je možné meniť.
Nevýhodou technických riešení vo vyššie uvedených patentoch a riešeniach je, že užívateľ si nemá možnosť zadať sám presnú líniu priebehu spájkovacieho profilu spájkovacej pasty. Keďže kvalita spojov je výrazne ovplyvnená veľkosťou dosky plošného spoja, hustotou a typmi aplikovaných súčiastok, dodržanie vopred zadefinovanej línie teplotného profilu pretavenia, ktorá sa nachádza v tolerančnom pásme zadefinovanom výrobcom, výrazne prispieva k zvýšeniu kvality spojov a k opakovateľnosti procesu. Okrem toho, v doterajších riešeniach nie je možné realizovať zmeny teplotného profilu spojite a v reálnom čase, keď dochádza
vplyvom akumulácie tepla súčiastkami k zmene rozloženia teploty na povrchu dosky plošného spoja.
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Podstata vynálezu
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Spôsob spojitého riadenia teplotného profilu pretavovania spájkovacej pasty v prostredí nasýtených pár
vriacej kvapaliny sa uskutočňuje pohybom dosky plošného spoja umiestnenej v horizontálnej polohe. Doska
plošného spoja je pripravená na pretavenie, t. j. má nanesenú spájkovaciu pastu a je osadená elektronickými
súčiastkami. V definovanej výške nad nasýtenými parami dochádza k predohrevu, kedy sa doska plošného
spoja postupne ohrieva definovanou rýchlosťou (najčastejšie je to 1 °C/s). V oblasti nasýtených pár v závislosti od aktuálnej polohy dosky plošného spoja a tým aj v závislosti od aktuálnej odchýlky teploty nameranej
na povrchu dosky plošného spoja od zadefinovanej teploty vychádzajúcej z vopred zadefinovaného teplotného profilu pretavovania, dochádza k samotnému pretaveniu spájkovacej pasty. Proces pretavenia spájkovacej
pasty končí definovanou rýchlosťou chladenia.
Podstatou spôsobu spojitého riadenia teplotného profilu pretavovania spájkovacej pasty v prostredí n as ý tených pár vriacej kvapaliny je regulácia teploty na povrchu dosky plošného v reálnom čase, čo je možné uskutočniť na základe kontinuálne meranej teploty pomocou termočlánkov umiestnených na doske plošného
spoja, čo umožňuje plynulé nastavovanie (zmenu) parametrov spájkovacieho procesu. Monitorovanie priebehu teploty je realizované s frekvenciou 10 krát za sekundu pomocou 32 bitového priemyselného mikrokontroléra s aplikáciou softvérového PID regulátora, ktorý reguluje jednak polohu dosky plošného spoja v horizontálnej polohe nad hladinou vriacej kvapaliny a ktorý tiež reguluje ohrev kvapaliny. Keďže priebeh spojitého riadenia teplotného profilu pretavovania spájkovacej pasty je zobrazený on -line, na obrazovke počítača
je možné sledovať dodržanie zadefinovanej línie teplotného profilu pretavenia.
Podstatou vynálezu je takmer presné dodržanie línie teplotného profilu spájkovania, ktorý si užívateľ zadá
sám v tolerančnom pásme zadefinovanom výrobcom spájkovacej pasty a ktorý je možné dosiahnuť spôsobom spojitého riadenia teplotného profilu pretavovania spájkovacej pasty v prostredí nasýtených pár vriacej
kvapaliny. Zmenu teploty je možné realizovať zvislým pohybom dosky plošného spoja v zóne nad nasýtenými parami (zóna predohrevu a zóna chladenia) a v zóne nasýtených pár (zóna pretavenia) v definovanej
výške nad hladinou vriacej kvapaliny.
Pretavovanie v parách nasýtenej kvapaliny typu perfluóropolyéter (napr. komerčne dostupná kvapalina
Galden LS230) je možné realizovať v komore zabezpečenej externým ohrievačom kvapaliny. Teplotu ohrievača reguluje softvérový PID regulátor. Týmto riešením sa vytvorí nad hladinou vriacej kvapaliny stabilná
výška nasýtených pár (zóna pretavenia). Regulácia teploty na doske plošného spoja pomocou softvérového
PID regulátora prebieha horizontálnym pohybom dosky nad oblasťou nasýtenej pary na základe rozdielu medzi požadovanou a nameranou teplotou na doske plošného spoja a to s presnosťou ± 2 °C a podľa zadefinovanej línie teplotného profile pretavovacieho procesu spájkovacej pasty. Výsledkom popísaného spôsobu je
dodržanie nastaveného teplotného profilu pretavovania spájkovacej pasty v prostredí nasýtených pár vriacej
kvapaliny v reálnom čase.
Výhodou vynálezu je spájkovanie v reálnom čase, možnosť takmer dokonalého dodržania prednastavenej
línie teplotného profilu pretavovania spájkovacej pasty bez ohľadu na veľkosť dosky plošných spojov , veľkosť a hustotu osadenia súčiastkami, pričom odchýlka od nastavenej línie teplotného profilu pretavovania je
± 2 °C. Spojité riadenie teplotného profilu pretavovania spájkovacích pást v prostredí nasýtených pár vriacej
kvapaliny prostredníctvom riadiaceho softvéru poskytuje možnosť jednoduchého a spoľahlivého nasadenia v
elektronickom priemysle. Výhodou je tiež podstatné skrátenie času pri dolaďovaní parametrov pre dodržanie
správneho teplotného profilu pretavovania. Okrem skrátenia času vynález šetrí t iež energiu pri dodržaní náročných podmienok na pretavovanie spájkovacích pást v elektronike.
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Spojité riadenie teplotného profilu pretavovania spájkovacej pasty b olo realizované prostredníctvom
32-bitového mikrokontroléra XMC4500, ktorého úlohou je ovládať PID reguláciu krokového motora pre zabezpečenie horizontálneho pohybu dosky, spúšťať čerpadlo chladiacej kva paliny, získavať hodnoty teplôt
z 5-tich termočlánkov, ovládať PID reguláciu ohrevu pracovnej kvapaliny a odosielať získa né dáta do počítača. Pre realizáciu príkladu uskutočnenia vynálezu je možné použiť dosku plošného spoja o veľkosti 80*80 mm2 ,
na ktorej bolo osadených 45 rezistorov veľkosti typu 0805, ktoré boli prispájkované k doske plošného spoja
prostredníctvom pretavenia spájkovacej pasty typu SnAgCu s teplotou tavenia 217 °C a to v prostredí nasýtených pár vriacej kvapaliny typu GALDEN LS 230 s teplotou varu 230 °C. Pre meranie teploty bolo použitých 5 termočlánkov typu K, z toho 2 boli umiestnené na povrchu do sky plošného spoja, 1 vo vriacej kvapaline, 1 v oblasti nasýtených pár a 1 v oblasti chladenia. Frekvencia monitorovania požadovanej teploty bola
10/s, pričom celý priebeh pretavovania spájkovacej pasty, t. j. dodržania prednastavenej línie teplotného profilu pretavenia bolo možné sledovať on-line. Softvérový PID regulátor ovládal tepelný príkon externého
ohrievača s max. príkonom 1800W tak, aby priebeh teploty na povrchu dosky plošného spoja kopíroval
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preddefinovanú líniu teplotného profilu pretavovania. V zóne predohrevu bola požadovaná rýchlosť nárastu
teploty 1 °C/s. Zmena výšky horizontálnej polohy dosky v zóne predohrevu je závislá od rozdielu požadovanej a nameranej teploty na doske. V tejto zóne boli namerané odchýlky ± 1,5 °C. Výdrž na max. teplote v zóne pretavenia (230 °C) bola 35 s, pričom odchýlka bola na úrovni ± 0,3 °C. Chladenie bolo realizované rýchlosťou – 2,5 °C/s, pričom odchýlka teploty sa pohybovala na úrovni ± 2 °C/s.
Priemyselná využiteľnosť
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Spôsob spojitého riadenia teplotného profilu pretavovania spájkovacej pasty v prostredí nasýtených pár
vriacej kvapaliny je možné priemyselne uskutočňovať v komerčných zariadeniach pre pretavovanie spájkovacích pást v nasýtených parách vriacej kvapaliny.
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P A T EN T O V É
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NÁROKY

Spôsob spojitého riadenia teplotného profilu pretavovania spájkovacej pasty v prostredí nasýtených pár
vriacej kvapaliny, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že spojitá regulácia teploty na povrchu dosky plošného spoja a tým aj jej spojitý pohyb v horizontálnej polohe nad hladinou vriacej kv apaliny sa realizuje krokovým motorom riadeným softvérovým PID regulátorom pomocou 32 bitového priemyselného mikrokontroléra
tak, aby v reálnom čase, v dostatočnej presnosti a plynulo bolo možné dosiahnuť kopírovanie línie preddefinovaného teplotného profilu pretavenia spájkovacej pasty. Týmto spôsobom je možné automaticky a v reálnom čase nastaviť líniu zadefinovaného teplotného profilu pretavenia spájkovacej pasty. V aktuálnom riešení
sa dosiahne nielen efektívny transfer tepla z pár na osadenú dosku ploš ného spoja za účelom pretavenia spájkovacej pasty, ale aj pomerne presné dodržanie línie zadefinovaného teplotného profilu pri súčasnom zachovaní požadovanej kvality pretavovaných spojov vytváraných medzi doskou plošného spoja a aplikovanými
súčiastkami a to bez rozdielu ich množstva, typu a veľkosti.
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