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מבטל את רוב , בתהליכי ייצור שוטף ,תהליך גימור מסוג בדיל נחושת ניקל

  .הכימיים הבעיות הקיימות בגימורים

   

  

, ללת עופרת חומרים מסוכנים שביניהן נכ6- שפורסמו על יד הפרלמנט האירופאי ושאוסרות שימוש בRoHSדירקטיבות 
  .2006ייכנסו לתוקף בראשון ביולי 

   
:  2006 ביולי 1מגבילה את השימוש בשישה חומרים בציוד החשמלי והאלקטרוני אשר ישווק לאחר  RoHS-דירקטיבת ה

 Hexavalent Chromium (CrVI) ;Polybrominatedערכי -כרום שש; (Cd) קדמיום          ; (Hg)כספית ; (Pb)עופרת 
Biphenyls (PBB);  Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE).  

    
החלה בתעשיית המעגלים המודפסים מגמה , השנה בה העביר הפרלמנט האירופאי את הדירקטיבה, 2003החל משנת 

היערכות זאת לוותה בהיערכות מצד יצרני הרכיבים מחד ויצרני משחות הלחמה . של היערכות ליישום הדירקטיבה
הגימורים הכימיים וחומרי ההלחמה האופטימליים שאינם מכילים עופרת ומעכבי ,  לאפיין את הציפוייםבמטרה, מאידך

  .  כאמור בדירקטיבהPBDF-  וPBBבעירה מסוג 
   

, מאחר וחומרים כגון כספית .בתעשיית המעגלים המודפסים ההיערכות היתה אמורה להיות לכאורה פשוטה ביותר
לתעשייה זו נותר להתמודד עם שלושת המרכיבים , ב בתעשיית המעגלים המודפסיםקדמיום וכרום לא מהווים מרכי

מאחר ולשני מעכבי הבעירה קיימים תחליפים שאינם משפיעים על , יתרה מזאת). PBDE- וPBB, עופרת(הנותרים 
  .ים בלבדלכאורה לתעשייה נותר להתמודד עם תהליכי הגימור  המתכתי, איכות המעגל או תהליכי ההרכבה וההלחמה

   
  )horizontal – או אופקית – vertical –בשיטה ניצבת (המעגל המודפס מוטבל 

כאשר בשלב זה עודפי , לאחר מכן עולה המעגל המודפס  מתוך האמבט. באמבט בדיל עפרת רותח למשך מספר שניות
ין השאר לשיטוח פני השטח אוויר זה דואג ב. בדיל העופרת מוסרים באמצעות נחירים  המזרימים אוויר חם בלחץ גבוה

  .של הגימור והסרת עודפי בדיל העופרת שנותרו על פני המעגל
   

  :קיימים בתעשיית המעגלים המודפסים מזה שנים רבות גימורים נוספים , של בדיל עופרתHASL-במקביל לתהליך ה

גימור זה מיועד . של ניקל) םמינימו( מיקרון 2.5מיקרון זהב על גבי  0.05-0.12 - זהב על גבי ניקל -גימור כימי  •
גימור זה יכול לשמש גם תחליף טוב למגעי , בנוסף(של חוטי אלומיניום  wire bondלתהליכי הלחמה ולתהליכי 

לגימור בעובי כזה קיימת גרסא של ציפוי אלקטרוליט שהינה פחות נפוצה עקב מחיר ומגבלה של רוחב ). פחם
   .מוליכים מינימלי

   Immersion Silver)( מיקרון כסף 0.12-0.3 – כסף -גימור כימי  •

  )(Immersion Tin מיקרון של בדיל נקי 0.8-1 – בדיל -גימור כימי  •

• OSP - Preservative) Solder (Organic Surface – מיקרון על גבי משטחי נחושת 0.3 כיסוי אורגני בעובי - 
  .החומר מונע התחמצנות של הנחושת עד שלב ההלחמה

   
  :תעשייה מספקת גימורים נוספים שאינם מיועדים להלחמהה, מעבר לכך

גימור . ניקל) מינימום( מיקרון 2.5מיקרון זהב מינימום על גבי  0.75 זהב קשה על גבי ניקל -גימור אלקטרוליטי  •
  ) PCI או edge connectors) ISA, זה מיועד למחברי קצה

גימור זה . ניקל) מינימום( מיקרון 2.5ינימום על גבי מיקרון זהב מ 1 זהב רך על גבי ניקל -גימור אלקטרוליטי  •
  .  של חוטי זהבwire bondמיועד בדרך כלל לתהליכי 

   
התרכזה הפעילות בתעשייה במציאת חומרי  ,RoHSעם תחילת ההיערכות למעבר להלחמות בהתאם לדירקטיבת 

במסגרת היערכות זו נעשו מאמצים כבירים למציאת חומרי הלחמה שטמפרטורת . הלחמה חליפיים לבדיל עופרת
  - 63/37Sn/Pbמאחר וזוהי טמפרטורת ההתכה של בדיל עופרת בהרכב ,  מעלות צלזיוס183ההתכה שלהם תישאר 

  טמפרטורת ההתכה של ,  מעלות179 או
  .  - 62/36/2Sn/Pbבדיל עופרת עם כסף 

   
לכאורה זהו חומר בלתי . eutectic –שילוב של בדיל עופרת בהרכבים המוזכרים כאן הוא חומר שמוגדר אויטקטי 



נמוכה בעשרות רבות של מעלות מטמפרטורת ההתכה )  מעלות183(מאחר וטמפרטורת ההתכה של התערובת , אפשרי
  . של כל חומר בנפרד

   
לא ענו על הציפיות ויצרו )  מעלות183בעלי טמפרטורת התכה של (החומרים החליפיים , ת כל המאמציםלמרו

לאור זאת נוצר מצב בו ). מצורפת טבלה(בעיית הרטבה ועוד , קורוזיה, בעיות רבות כגון חוזק הלחמה נמוך
  :התחליף הרע במיעוטו הנו תערובת של בדיל כסף או בדיל כסף נחושת

  

    מעלות צלזיוס221 טמפרטורת התכה של - 96.5/3.5כסף /בדיל  •

   מעלות217 טמפרטורת התכה  של - 96/3.3/0.7 - נחושת/כסף/בדיל  •
,  מעלות מעל טמפרטורת ההתכה הרגילה25-30-טמפרטורות התכה אלה מחייבות הלחמה בטמפרטורה גבוהה יותר ב

  . מעלות245-דהיינו כ
   

 מעלות יותר מטמפרטורות ההתכה 40-כ( מעלות 220 ממוצעת של הגדרה זו של חומרי ההלחמה בטמפרטורה
ניתבה באופן מיידי את יצרני הרכיבים ליישום חומרים שרידים ) מעלות 179-183 -ההיסטורית של בדיל עופרת 

  ל ומאידך לציפויים וגימורים שיאפשרו "בטמפרטורת ההלחמה הנ
  .של המעגלים המודפסיםהן עם חומר ההלחמה והן עם הגימורים , תאימות הלחמה

   
גם בנושא חומרים (הן חומרי ההלחמה והן הרכיבים ,  הן גימור המעגלים-במצב זה לכאורה כל המערכות היו מתואמות 

עם התנעת התהליכים התבררו מספר , בפועל). High TGמבודדים של מעגלים מודפסים מיושמים חומרים מסוג 
  ,שנית. מורים אופטימילייםלא כל הרכיבים עברו לגי, ראשית: עובדות

  : הגימורים האלטרנטיביים של המעגלים המודפסים יצרו בעיות שונות
  

   black pad- רגיש לדיוקי פרמטרים ומאופיין בתופעת ה-זהב על גבי ניקל  •

 6-12מחייב רענון לאחר , סובל מבעיות הרטבה, מתחמצן במהירות, מגע יד אדם,  רגיש לזיהומים-כסף כימי  •
  חודשים 

    חודשים12מחייב רענון לאחר מקסימום , whiskersלמגע יד אדם ולתופעת ,  רגיש לזיהומים-בדיל כימי  •

• OSP -קיים זמן מוגדר (רציפה על שני צדי המעגל  מחייב עבודה,  רגיש להתחמצנות לאחר הלחמת צד ראשון
חומרי ,  חודשים12 מחייב רענון לאחר מקסימום, )מקסימלי מהלחמת צד ראשון ועד הלחמת הצד השני

  .ההלחמה לא אופטימליים עם כל הגימורים
   

ישן מסוג -ובנוסף הרצון לפתח תהליכי גימור טובים יותר למעגלים מודפסים דחפו את התעשייה לגימור חדש, כל אלה
Lead-Free HASL המבוסס על  תערובת של בדיל כסף נחושת - Sn/Ag/ Cu -    217שטמפרטורת ההתכה שלה הנה 

  . מעלות227  עם טמפרטורת התכה של - Ni Sn/0.7 Cu/  -או בדיל נחושת ניקל , לותמע
   

התהליך המיושם בחברה . Print Electronicsמיושם בישראל אך ורק בחברת  Lead-Free HASLתהליך גימור מסוג 
דרך בעיות , black padבתהליכי ייצור שוטף מבטל את רוב הבעיות הקיימות בגימורים הכימיים החל מתופעות 

בדומה , מאחר וחומר הגימור מבוסס ברובו על בדיל, יתר על כן. התחמצנות ואחסון ועד רגישות למגע יד אדם וכדומה
  .חוזק ואמינות, הדבר תורם לשיפור תהליכי ההלחמה וההרטבה ולאיכות,  ) או דומה להSAC( למשחת ההלחמה 
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