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1. Bemutatkozás

A Seeed egy hardveres innovációs platform, amely segíti a gyártókat, hogy elképzeléseiket késztermékké alakítsák azáltal, hogy 
nyomtatott áramköri lapok gyártásával, nyomtatott áramköri lap összeszerelésével (PCBA) és egyéb szolgáltatásokkal, például CNC 
marással, 3D nyomtatással és PCB-elrendezéssel minőségi és szállítási garanciát nyújtanak. egyetlen forrás.

A Seeed több mint 9 éve része a kínai elektronikai iparnak, és ez idő alatt nagy mennyiségű gyártási tapasztalatot halmozott 
fel. Annak érdekében, hogy áthidaljuk a tervezés és a gyártás közötti szakadékot, és megfeleljünk cégünk mottójának: „Növeld a 
különbséget”, melynek célja, hogy minél több embert segítsünk termékeik gyártásba való bevezetésében, ebben az útmutatóban 
összefoglaltuk az ebből a 9 évből származó összes tudásunkat.

Mivel nem vagyunk professzionális kiadók, előfordulhatnak nyomdahibák vagy nem egyértelmű megfogalmazás az 
útmutatóban. Nagyra értékelünk minden visszajelzést, amellyel együtt jobbá tesszük ezt az útmutatót. Az útmutatóban 
található információkat rendszeresen frissítjük, hogy a lehető leghasznosabbá tegyük a közösség számára. Ha fejlesztési 
javaslata van, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot:fusion@seeed.cc . A prototípus PCB-gyártással kapcsolatos további 
információkért látogassa meg weboldalunkat: www.seeedstudio.com

Ezek a specifikációk meghatározzák a NYÁK-tervezés tervezési paramétereit DFM szempontból, mint például az alak, a 
halmozás, a kiindulási tervezés, az elrendezés, a nyomok, a lyukak, a forrasztómaszk, a felületkezelés, a nyomtatás és így tovább.

A németországi nyomtatott áramköri lapipar manapság szinte kizárólag angol kifejezésekkel dolgozik. Ebben az 
útmutatóban ügyeltünk arra, hogy amennyire lehetséges, német kifejezéseket és megnevezéseket használjunk. Ha ez 
zavart okoz, az eredeti angol nyelvű változat könnyen elérhető a Seeed Studio weboldalán.

http://www.seeedstudio.com/


2. Seeed Fusion PCB specifikációk

2.1 Szükséges gyártási adatok
[1] Áramköri szolgáltatás:

Rézréteg, forrasztómaszk réteg (minden rézréteghez), nyomtatási réteg (opcionális), mechanikai réteg (fájlonként 
egy) és fúrófájl (fájlonként egy).

[2] PCBA (PCB és gyártás) szolgáltatás: Ugyanaz, 
mint a PCB szolgáltatás + anyagjegyzék (BOM)

[3] Stencil szolgáltatás:Forrasztómaszk/forrasztópaszta réteg. A felső és az alsó réteg lézerezhető ugyanabból a 
sablonból, ha az alapanyagunk elég nagy ahhoz, hogy mindkét réteget elférjen.

2.2 Gerber fájl
A Gerber formátum egy nyílt 2D vektoros képformátum. Ez a nyomtatott áramköri lapipar és szoftver szabványos 
formátuma, és leírja a nyomtatott áramköri kártya különböző rétegeit, mint pl. B. rézrétegek, forrasztómaszk, 
forrasztómaszk és felirat. A Gerber-fájloknak egyetlen zip- vagy rar-archívumban kell lenniük, amely megfelel a következő 
fájlkiterjesztéseknek:

fájlkiterjesztés rétegek

BoardName.GTL Rézréteg felső

BoardName.GTS Forrasztómaszk fent

BoardName.GTO Selyemszita fent

BoardName.GBL Rézréteg alul

BoardName.GBS Forrasztómaszk lent

BoardName.GBO Lent szitanyomás

BoardName.TXT fúrás

BoardName.GML/GKO áramköri kártya körvonala

BoardName.GL2 2. belső réteg (≥ 4 réteggel)

BoardName.GL3 3. belső réteg (≥ 4 réteggel)

Fontos:
1. A Gerber adatoknak RS-274x formátumban kell lenniük.
2. A fúrási terv fájlnak meg kell felelnie az Excellon formátumnak.
3. Az áramköri lap vázlatfájljának léteznie kell.
4. Minden fájlnak ugyanabban az archívumban/mappában kell lennie.



2.3 PCB specifikációk az FR4-TG130-hoz
Mértékegységek: mm [mil] adott esetben

leírás leírás

10*10mm
Tipp: Célszerű létrehozni egyet 

kisebb áramköri lapokhoz
hasznosság

Minimális méretek
PCB méretei

Maximális méretek 500*500mm

Előállítható rétegek 1-16 réteg

Minimális mennyiség rendelésenként 5 darab
PCB rendelési mennyiség

Rendelésenként maximális mennyiség 8000 darab

4,2 - 4,7dielektromos állandó

dielektromos távolság 0,075 - 5,0

0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,2 / 
1,6 / 2,0 / 2,5 / 3,01-2 rétegben

4 réteg 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,6 / 2,0 / 2,5 / 3,0

6-8 réteg 1,0 / 1,2 / 1,6 / 2,0 / 2,5 / 3,0elérhető
áramköri lapok vastagsága 10 réteg 1,2 / 1,6 / 2 / 2,5 / 3,0

12 réteg 1,6 / 2,0 / 2,5 / 3,0

14 réteg 2,0 / 2,5 / 3,0

16 réteg 2,5 / 3,0

elérhető
Réz súlyok (1 láb²-enként) 1 uncia. 2 oz. 3 oz.

PCB vastagságtűrés ± 10%

1 uncia esetén: 4 mil, 5 mil, 6 mil 
[0,1 mm, 0,13 mm, 0,15 mm]

Minimális szélesség és
távolság a vezetőktől 2 uncia esetén: 10 mil [0,25 mm]

3 uncia esetén: 15 mil [0,4 mm]



Minimális vezetékszélesség a 
belső rétegekhez (4 réteggel

táblák)
6 mil

1 uncia ≥ 8 mil 2 
uncia ≥ 12 mil 3 
uncia ≥ 15 mi

Minimális távolság a vezető 
és a rézfelületek között

Minimális távolság között
vias 12 mil

Minimális távolság a THT 
furatok és a vezetékek között 12 mil

kényszer ≥ 0,15 mm [6 mil]

réz vastagsága
külső rétegek

0,035 – 0,07 mm (1 uncia – 2 uncia esetén)

réz vastagsága
belső rétegek

0,017 (0,5 uncia esetén)

átmérője számára
fúrás 0,2-6,5 mm

Alapértelmezett:

≥ 0,32 mm zöld ≥ 0,35 
mm egyéb színek esetén

Limit (felár):
≥ 0,10 mm zöld ≥ 0,13 

mm egyéb színek esetén

Minimális szélessége
forrasztó maszkok

fél lyuk átmérője
élérintkezők Minimális 0,6 mm



6 mil ≥ 0,45 mm esetén 
5 mil ≥ 0,35 mm esetén 
4 mil ≥ 0,25 mm

BGA pad méretei

Minimális távolság a
áramköri lap széle 0,3 mm

Minimális távolság között
Vezető és NPTH (nem 

bevont lyuk)
0,2 mm [8 mils]

Minimális méretek a
szitanyomás

Magasság ≥ 0,6 mm [23 mil] 
Vonalszélesség ≥ 0,1 mm [4 mil]

A legjobb képarány ehhez
szöveg

1:5

Ha a forrasztómaszk
Zöld/Piros/Sárga/Kék/Fekete A szitanyomás fehér

szitanyomásos szín

Ha a forrasztómaszk fehér A szitanyomat fekete

Minimális távolság között
tampon- és szitanyomás

0,15 mm [6 mil]

Minimális maróhorony szélesség 0,8 mm

slot tolerancia
(mechanikailag)

±0,15 mm

minimális 70*55mm
maximális 380*380mm

PCB méretei
karcolásért Minimális altábla

méret 8*8mm

Megrendeléstől függően eltérő
PCB specifikációktermelési idő 3-14 munkanap



3. PCB réteg felépítése

3.1 Réteg felépítése

[4] A többrétegű táblák különböző módszerekkel építhetők. A "core board" eljárást többnyire speciális többrétegű 
táblákhoz használják.

1. ábra: Az áramköri lap felépítése.

[5] A külső rétegekhez általában 0,5 oz-os rézfóliát használnak, a belső rétegekhez pedig 1 unciát. Kerülni kell az 
aszimmetrikus belső rétegvastagságú "maglemezeket".

[6] A rétegszerkezet a lehető legszimmetrikusabb legyen a szimmetriatengelyen. Figyelembe kell venni a prepregek (előre 
impregnált üvegszálas szőnyegek) vastagságát, a felhasznált gyantát, a rézfólia vastagságát és a rétegek eloszlását.

hoz

10 mil

1 uncia

12 millió

1 uncia

1 uncia

12 millió

1 uncia szimmetriatengely

10 mil

hoz

2. ábra: Szimmetrikus kialakítás.



4. PCB méretei

4.1 Előállítható PCB méretek
[7] A PCB maximális mérete 500*500mm, a minimális méret 10*10mm.
[8.] A NYÁK maximális vastagsága 3 mm, a legkisebb pedig 0,6 mm (csak 1-2 réteg esetén).

3. ábra: PCB méretei.

[9] Javasolt szélesség-vastagság arány = Y / Z ≤ 150.
[10]Javasolt szélesség-hossz arány = X / Y ≤ 2.
[11]0,8 mm-nél kisebb vastagságú áramköri lap esetén a rézfóliát egyenletesen kell elosztani, hogy elkerüljük az áramköri lap 
meghajlását.
[12]Ha a nyomtatott áramköri lapok nem tudják betartani a szükséges éltávolságokat, akkor ajánlatos egy ≥ 5 mm-es élt 

két ellentétes oldalra felvinni, ahol később a gépekben továbbítják.

szállítási él ≥5 mm

szállítási irány

4. ábra: Szegély minimális mérete.

[13]Az alkatrészházak nem nyúlhatnak túl a nyomtatott áramköri lap szélein, és meg kell felelniük a következő feltételeknek:
- A forrasztóbetét vagy alkatrész test és a szállítási élek közötti távolságnak legalább 5 mm-nek kell lennie.

Minden gépi forrasztási eljárásnál, kivéve az újrafolyós forrasztást, a kiálló részek távolsága legalább 3 
mm legyen a szállítási él külső szélétől, ahogy az 5. ábra mutatja.

-

túlnyúló
alkatrészek

≥3 mm

feldolgozási irány

5. ábra: Távolság a kiálló alkatrészekhez.

- Az újrafolyós forrasztás kivételével minden gépi forrasztási eljárásnál a panel és az allap közötti résnek mindkét 
oldalon legalább 0,5 mm-rel nagyobbnak kell lennie, mint az alkatrészé. Lásd a 6. ábrát.

≥3 mm

szállítási irány A hézagnak 0,5 mm-rel nagyobbnak kell lennie, mint a beépített alkatrész

legyen a szakadék.

6. ábra: Távolság a kiálló alkatrészekhez.



5. Felületkezelések

5.1 Meleg levegő szintezés (HASL)

5.1.1 Folyamatkövetelmények

[14]Az áramköri lapot folyékony ónba mártják, majd forró sűrített levegővel lefújják, hogy eltávolítsák a 
felesleges ónt. A párnák így kapott bevonata 1 µm - 25 µm vastagságú.

5.1.2 Hatály

[15]A HASL használatakor nagyon nehéz szabályozni a bevonat vastagságát és megtartani a párnák pontos alakját. Emiatt 
ez a módszer általában nem alkalmas finom osztású alkatrészekhez, mivel ezek általában nagyon lapos alátéteket 
igényelnek. Ezenkívül a bevonat során fellépő hősokk a nyomtatott áramköri kártya deformálódását okozhatja. Ezért 
ezeket a módszereket nem ajánljuk 0,7 mm vagy annál kisebb vastagságú ultravékony táblákhoz.

5.2 Elektromos nikkelmerítési arany (ENIG)

5.2.1 Folyamatkövetelmények

[16]Az elektromentes Nickel Immersion Gold (ENIG) olyan felületkezelés, amelynek során a párnákat először nikkellel, 
majd arannyal vonják be, hogy megakadályozzák az oxidációt. Az eljárás befejezése után a nikkelréteg 2,5 µm - 5,0 
µm vastag, az aranyréteg (99,9% tisztaságú arany) pedig 0,08 µm - 0,23 µm.

5.2.2 Hatály

[17]A kialakuló sík felület miatt ez a módszer különösen alkalmas finom hangosztású alkatrészeket tartalmazó nyomtatott 
áramköri lapokhoz.

5.3 Szerves forrasztási tartósítószerek (OSP)
[18]Az OSP-nél a szabadon lévő párnák szerves festékkel vannak bevonva. Az általunk jelenleg javasolt lakk az Enthone 

Entek Plus Cu-106A, melynek vastagsága 0,2 µm - 0,5 µm. A sík felület miatt ez a módszer népszerű a finom 
hangosztású alkatrészeket tartalmazó áramköri lapoknál.



6. PCBA szerkezet

[19]A nyomtatott áramköri lapok csak SMD komponensekkel, csak THT komponensekkel vagy mindkettővel keverve 
tervezhetők, a PCB egyik vagy mindkét oldalán.

Egyoldalas SMT szerelés

Egyoldalú vegyes összeszerelés

Kétoldalas SMT szerelés

Vegyes összeállítás hullámforrasztáshoz

7. ábra: Különböző összeállítási típusok.



7. Rézvezető kialakítása

7.1 Vezetékszélesség, távolság és ajánlások
[20]A nyomvonal szélessége és a vezetékek közötti távolság a rézréteg vastagságától és a vezetők rétegétől 

függően változik. A különböző rézvastagságok esetén a külső és belső rétegen a minimális 
nyomszélességeket és távolságokat az 1. táblázat tartalmazza.

1. táblázat: Minimális vezetékszélességek és -távolságok.

Akülső réteg vezető szélessége és
távolság (mérföld)

A belső réteg vezető szélessége és távolsága
(mérföld)

réz vastagsága (oz)

1 4 6
2 6 6
3 8 6

[21]A külső rétegeknél a 8. ábrán látható nyomvonal és a betét közötti távolságot be kell tartani.

≥ 2mil ≥ 2mil

8. ábra: A betét és a nyomvonal közötti ajánlott távolság.

[22]A külső rétegeken lévő vezetők és az összes rétegen lévő rézpárna és a tábla széle közötti távolságnak nagyobbnak 
kell lennie, mint 20 mil.

[23]A fém alkatrész (pl. hűtőborda) alatt és körülötte 1,5 mm-re nem lehet vezető.

1,5 mm 1,5 mm

9. ábra: Hézagok a fémházas alkatrészekhez.

[24]A vezetékek és a nem bevont furatok közötti távolságokat a 2. táblázat foglalja össze.

2. táblázat: A vezetékek és az NPTH (nem bevont furatok) széle közötti javasolt távolságok

lyuk méret Távolság a vezetőtől a furat széléig

szerelési furat Lásd a rögzítési furat kialakítását
NPTH < 80mil

Nincs rögzítési lyuk 8 mils

szerelési furat Lásd a rögzítési furat kialakítását
80mils<NPTH<120mils

Nincs rögzítési lyuk 12 mil

szerelési furat Lásd a rögzítési furat kialakítását
NPTH > 120mil

Nincs rögzítési lyuk 16 mil



7.2 Forrasztólap a csatlakozások nyomon követéséhez

[25]A forrasztóbetétek és a nyomvonalak csatlakozásait szimmetrikusan kell tartani.

szimmetrikus
nyom

kiegyensúlyozatlan
nyom

9. ábra: Kiegyensúlyozott és kiegyensúlyozatlan nyomok

[26]A vezetőknek a betét közepétől kell indulniuk, és nem futniuk kell a párnákon

A fej átfut a párnán

10. ábra: Létrák kiindulási helyzetei

11. ábra: Rossz a vezető és a betét igazítása

[27]Ha egy vezető szélesebb, mint a betét, a vezető nem keresztezheti a betétet. Ehelyett a párna előtti vonalszélességet 
a 12. ábrán látható módon csökkenteni kell a párna szélességére. Ha egy finom osztású eszköz szomszédos 
csapjait kell csatlakoztatni, akkor az összekötő nyomoknak nem közvetlenül a betétek között kell futniuk, hanem a 
betétek során kívül (akár felül, akár alul), amint az a 13. ábrán látható.



12. ábra: A pad csatlakoztatása szélesebb sínhez

13. ábra: Csatlakozóbetétek finom osztású alkatrészeken

[28]A 14. ábrán látható kialakítások az erős vezető-betét kapcsolat biztosításához ajánlottak.

filézés Sarokbejárat kulcs lekérése

14. ábra: A nyomvonalak és a lyukak közötti kapcsolatok.

7.3 Réz felületek
[29]Ha a nyomok egyenetlenül oszlanak el ugyanazon a rétegen, vagy a réz eloszlása   két ellentétes réteg között 

egyenetlen, akkor ennek kompenzálására raszteres rézfelületek alkalmazása javasolt.

[30]Ha az áramköri lapon nagy terület van réz nélkül, az üres területeken rézpárnázás használható az egyenletes 
rézeloszlás érdekében.

[31]Körülbelül 25 mil x 25 mil méretű rácsot ajánlunk a rézfelületekhez



egy méret
téglalap:
25 x 25 mil

15. ábra: Árnyékolt rézfelület.



8. Forrasztómaszk kialakítása

8.1 Forrasztómaszk kialakítás nyomokhoz
[32]Általában a vezetőpályákat forrasztóanyag fedi. Ha azonban az alkalmazáshoz szükséges, forrasztásmentesen is 
tarthatók.

8.2 Forrasztómaszk kialakítása furatokhoz

8.2.1 Lemezezett átmenő furatok (átmenők)

[33]A nyílásokat mindkét oldalon részben forrasztási ellenállástól mentesen kell tartani (lásd a 16. ábrát). A képlet D + 5 mil, 
ahol D magának a furatnak az átmérője.

D+5 mil
forrasztómaszk

D

16. ábra: Forrasztómaszk az átmenetekhez.

8.3 Rögzítés és csavarlyukak
[34]Fémbevonatú lyukak esetén a forrasztómaszk nyílása a furat átmérője D + 6 mil legyen a lyuk közepe mindkét oldalán.

D+6 mil

D

17. ábra: Fémbevonatú rögzítőfurat.

[35]Bevonat nélküli furatok esetén a forrasztómaszk nyílása nagyobb legyen, mint a csavarfej.

D

D≥ A csavarfejhez szükséges átmérő

18. ábra: Bevonat nélküli rögzítőfurat.

[36]Az A típusú furatok forrasztómaszkjának meg kell felelnie a 19. ábra méreteinek.



D+5 mil

azaz
D

tetejére
D≥Csavarfej átmérője

alsó

rögzítse az A típusú rögzítő furatnál

8.3.1 Szerszámfuratok

[37]Nem bevont átmenő furatok esetén a forrasztómaszk nyílása D + 10 mil koncentrikus legyen a furattal, ahol D a furat 
átmérője. Lásd a 20. ábrát.

D+10 mil

D

20. ábra: Forrasztómaszk nyílása nem bevont furatokhoz.

8.3.2 Eltemetett és lefedett utak

[38]Az eltemetett vias-okat nem kell forrasztómaszktól mentesen tartani.
[39]Hullámforrasztással feldolgozott és 1,00 mm-nél kisebb tűtávolságú BGA- vagy CPS-komponensekkel rendelkező 

áramköri kártyák esetében az átmenőnyílásokat le kell takarni.
[40]BGA-eszköz alá történő tesztpont elhelyezésekor ajánlatos a 21. ábrán látható tesztpontokat kiemelni. A betét átmérője 

32 mil, a forrasztómaszk nyílása pedig 40 mil.

21. ábra: BGA tesztpad.

[41]Ha a PCB-t nem hullámforrasztással dolgozzák fel, és a BGA komponensek érintkezési távolsága nagyobb, mint
1,00 mm, a nyílásokat nem kell letakarni. Ezen túlmenően, a BGA-viák ezután tesztpontként is használhatók. A 
felső oldalon a forrasztómaszk nyílása 5 milliméterrel nagyobb legyen, mint a furat legnagyobb átmérője. Az 
alján lévő próbapadot a [40] pont szerint kell elvégezni.

8.4 Forrasztómaszk forrasztóbetétekhez

[42]A rézpárnákon lévő forrasztómaszkot a 22. ábrán látható módon kell megtervezni.

nem forrasztó alátét forrasztólap

22. ábra: Forrasztómaszk rézpárnákon.



[43]Mivel a NYÁK-gyártók csak korlátozott pontosságú forrasztómaszk távolságot tudnak előállítani, a forrasztómaszk nyílásainak 6 mil-
rel (3 mil-rel mindkét betét oldalán) nagyobbnak kell lenniük, mint a forrasztómaszknál lévő forrasztóbetéten.
A rövidzárlatok és a forrasztóhidak elkerülése érdekében a forrasztómaszknak a párnák között kell lennie, és a 
lyukakon keresztül kell bevonni.

A=3 mil

négyszögletes
Párnák

A Keresztül

A

A
A

Kerek pad

23. ábra: Forrasztómaszk elrendezése különböző rézbetétekhez.

[44]Az egymástól 0,5 mm-nél (20 mérföldnél) kisebb távolságra lévő vagy 10 milliméternél kisebb távolságra lévő SMD-
betétcsoportokhoz nem szükséges egyetlen forrasztómaszk-nyílás, és csoportként szabadon hagyhatók. Lásd a 24. ábrát.

B

A≤ 0,5 mm vagyB≤ 10 mils

24. ábra: Forrasztórudak finom osztású alkatrészeken.

[45]A forrasztómaszkban nyílást kell biztosítani a hűtőborda érintkezési pontjaihoz.

8,5 arany ujjú forrasztó stop híd
[46]Az aranyérintkezők (arany ujjak) rézbetéteit forrasztási ellenállástól mentesen kell tartani. A 

forrasztómaszknak ott kell végződnie, ahol a nyomok találkoznak a betéttel. Ezenkívül a tábla szélén túli 
területet szabadon kell hagyni a panel szélén az alsó oldalon. Lásd a 25. ábrát.

Lakk vége, ahol a nyom találkozik a betéttel

deszka sarok

haszonélvezet

Lakkmentes terület a táblaméret végén túl

25. ábra: Forrasztórúd arany érintkezőkön.



9. Nyomtatási tervezés

9.1 szitanyomásos kivitel

[47]Általános ajánlások
- A nyomtatott vonalnak legalább 5 mérföld szélesnek kell lennie. Biztosítani kell, hogy a nyomtatott szöveg elég 

nagy legyen ahhoz, hogy segítség nélkül lehessen olvasni (ajánlott karaktermagasság: >50 mil). Javasolt minimális 
távolság a nyomtatási objektumok között: >8 mil
A nyomtatott tárgyak nem fedhetik át a forrasztóbetéteket vagy a fékeket, és legalább 6 mil távolságra kell 
lenniük egymástól.
A sűrűn lakott nyomtatott áramköri lapoknál a nyomtatott szöveg tartalma az igényeknek megfelelően 
választható meg. A szöveget általában csak balról jobbra vagy felülről lefelé kell igazítani.

-
-

-

9.2 Szitanyomás Tartalom

[48]A nyomat tartalma tartalmazhatja az áramköri lap nevét, verzióját, sorozatszámát, polaritásra vonatkozó információkat, vonalkód 
matricák dobozait, rögzítési lyuk jelöléseit, alkatrészek körvonalait, feldolgozási irányt vagy különféle címkéket, például 
antisztatikus címkét.

[49]A tábla nevét és verzióját az előlapon kell elhelyezni. Az írásnak könnyen olvashatónak kell lennie, bármilyen 
segédeszköz nélkül. Ezenkívül a tetején és az alsó részen fel kell tüntetni a "T" (felső) és a "B" (alul) feliratot.

[50]Vonalkód (nem kötelező):
- A vonalkódot csak vízszintesen vagy függőlegesen, és nem ferdén szabad nyomtatni az áramköri 

lapra. A vonalkódok normál elhelyezését a 26. ábra mutatja-

sorrend

26. ábra: Ajánlott vonalkód pozicionálás.

[51]Selyemszita:
- Az alkatrészek címkéit, a rögzítési lyukakat és a pozicionáló lyukakat megfelelően fel kell 

címkézni és kiemelni.
A szöveget, valamint a polaritás- és iránycímkéket ne takarják el az alkatrészek.
Vízszintesen szerelt alkatrészek (pl. axiális elektrolitkondenzátorok) esetében a körvonalat a nyomtatott áramköri lapra kell nyomtatni.

-
-

[52]feldolgozási irány
Az olyan nyomtatott áramköri lapok esetében, amelyeket meghatározott irányban kell megmunkálni gépekben, például 
hullámforrasztórendszerben, a feldolgozási iránynak felismerhetőnek kell lennie a nyomtatott áramköri lapon (például egy 
nyomtatott nyíllal).

[53]hűtőborda:
Azoknál a PCB-knél, amelyeknél nagyobb hűtőbordát igényel, mint az alkatrész, a hűtőborda körvonalát rá 
kell nyomtatni a NYÁK-ra.

[54]Antisztatikus címke:
Az antisztatikus címkének ideális esetben az áramköri lap felső oldalán kell lennie.



10. Fúrások és lyukak

10.1 Lemezezett és nem lemezelt furatok

10.1.1 Általános furattávolság

Fúrjon lyukakat

D

bevont lyukak

D

6 mil

12 mil 12 mil
Vezető a külső rétegen

Vezető a belső rétegen

Vezető a külső rétegen
6 mil

26. ábra: A furatok távolságai

[55]Itt D-t a csupasz PCB alapanyagban lévő furat minimális átmérőjeként határozzuk meg (lásd 26. ábra). A kész fúrt furat 
minimális átmérője 0,2 mm. A bevonat csökkenti a végső átmérőt.

[56]A több furat élei közötti minimális távolságnak legalább 12 milesnek kell lennie, függetlenül attól, hogy bevont-e 
vagy sem. A bevonatos furatok esetében ez a méret nem tartalmazza a tényleges bevonatanyagot. Ez különösen 
fontos a bevonóanyag rétegek közötti szivárgásának elkerülése érdekében.

[57]A bevonattal ellátott furatok esetében legalább 12 mil távolságot kell tartani a külső rétegeken lévő nyomoktól.

[58]A belső rétegekkel rendelkező nyomtatott áramköri kártyák esetében a vezetősíneknek legalább 6 mil távolságra kell 
lenniük az átmenő szélétől.

10.1.2 Az átmenetek távolsága

[59]A nyílások nem fedhetik át a forrasztóbetéteket.
[60]A nyílásoknak legalább 1,5 mm-re kell lenniük minden fémházas alkatrésztől.

10.2 Furatok kialakítása

10.2.1 Fúrótípusok

3. táblázat: Javasolt furatkialakítás funkció szerint.

Nem-
fém csavar

ban ben

Nem-
fémes

szegecsek

fém csavar
ban ben

forrasztási folyamat fém szegecsek regisztrációs jelek

hullámforrasztás A típus

C típusú B típus C típusú
Egyéb B típus



Nagy lyuk
kicsi nem lemezelt át

lyukakatLemez nélküli lyuk lemezes lyuk

nagy
Párnák

Kicsi lemezezett
lyukakat

A típus B típus C típusú

26. ábra: Különböző furattípusok.

10.2.2 Szükséges távolságok

4. táblázat: Javasolt furattávolság funkció szerint.

csavar átmérője
(mm)funkció Csavarfej átmérő (mm)

2 7.1

2.5 7.6

csavar lyukak 3 8.6

4 10.6

5 12

4 7.6

szegecsfuratok 2.8 6

2.5 6

pozíció/
szerszámfuratok stb.

átmérője fém
Összeszerelési alkatrész + A*

≥ 2

* Ahol "A" a vezeték és a betét közötti minimális távolság. Nincsenek minimális távolságok a réz felületektől
Felhordás belső rétegekre.



11. Regisztrációs jelek

11.1 Fogalommeghatározások

[61]A regisztrációs jelek helyzetük és funkciójuk szerint 3 kategóriába sorolhatók: panelregisztrációs jelek, helyi 
regisztrációs jelek és képregisztrációs jelek.

panel
lajstromjel

Helyi regisztrációs jel

Kép regisztrációs jel

27. ábra: A regisztrációs jelek megkülönböztetése.

11.2 Regisztrációs jelek szerkezete

11.2.1 Panel (panel) és képregisztrációs jelek

[62]Forma: 1,0 mm átmérőjű kitöltött kör.
Forrasztómaszk nyílás: 2,00 mm átmérőjű és koncentrikus a regisztrációs jel közepével. Réz borító: nyolcszög, 
3,00 mm átmérőjű, és koncentrikus a regisztrációs jel közepével.

azaz=1,0 mm
D=2,0 mm
L=3,0 mm

azazD L

28. ábra: Panel- és képregisztrációs jelek szerkezete.

11.2.2 Helyi regisztrációs jelek

[63]Forma: 1,0 mm átmérőjű kitöltött kör.
Forrasztómaszk nyílás: 2,00 mm átmérőjű és koncentrikus a regisztrációs jel közepével. Réz borítás: 
nem szükséges.

D azaz=1,0 mm
D=2,0 mmazaz

29. ábra: Helyi lajstromjelek szerkezete.

11.3 Regisztrációs jelek elhelyezése
[64]Általánosságban elmondható, hogy csak az automatikusan feltöltött nyomtatott áramköri kártyák igényelnek referenciajeleket. A kézzel összeszerelt nyomtatott 

áramköri lapoknak nincs szükségük rájuk.
Az egyik oldalon elhelyezett nyomtatott áramköri lapoknál a regisztrációs jelek csak azon az oldalon szükségesek, ahol az SMD 
alkatrészeket forrasztani kell.
A kétoldalas nyomtatott áramköri lapok mindkét oldalán regisztrációs jelet igényelnek. A pozíciónak mindkét oldalon 
következetesnek kell lennie (lásd 29. ábra).



29. ábra: Regisztrációs jelek elhelyezkedése a kétoldalas nyomtatott áramköri lapokon.

11.3.1 Regisztrációs jelek panel

[65]A panel regisztrációs jelei a panel szélén találhatók. Az igazítás felismeréséhez minden panelen 3 kiindulási 
pontnak kell lennie, amelyek "L" alakban vannak igazítva, a 30. ábra szerint.

≥ 6,0 mm

L
A A

A A

A A
H

H≥L+6,0 mm

30. ábra: A kiindulási jelek elhelyezkedése a panel szélein és az altáblákon.

11.3.2 Képregisztrációs jelek

[66]A képpontok a panel altábláin helyezkednek el, és szintén "L" alakban kell elhelyezni őket, és a lehető legtávolabb 
kell elhelyezni őket. Ezenkívül legalább 6,00 mm távolságot kell betartani az aljzat szélétől. Ha nem lehet minden 
sarokban betartani a távolságokat, akkor legalább a szállítási éltől való távolságot be kell tartani.

11.3.3 Helyi regisztrációs jelek

[67]Helyi kiindulási jelölések szükségesek a ≤ 0,4 mm-es csaptávolságú "sirályszárny" csapokkal vagy más, ≤ 0,8 mm-es 
tűtávolságú SMD-alkatrészekkel.
A regisztrációs jeleket az alkatrész két sarkánál középre szimmetrikusan kell elhelyezni.

Y

B

O x

A

31. ábra: Helyi fiduciálisok igazítása



12. Panel létrehozása és átmenetek

12,1 Pontszám (V-Cut)
[68]A nyomtatott áramköri kártyák pontozhatók, hogy azután külön kártyákra különítsék el őket. A nyomtatott áramköri kártyákat csak a lapos kártya 

élével párhuzamosan, egyenes vonalban lehet bevágni a panel teljes szélességében vagy magasságában, és nem keresztezhetik a 
komponenseket.

[69]A feliratozásra szánt PCB-k esetében a minimális vastagság 3,0 mm legyen.
[70]Ha a nyomtatott áramköri lapokat mechanikusan kell szétválasztani, akkor a többi rész körül legalább 1,0 mm 

távolságot kell tartani az összes alkatrésztől, hogy megóvja az alkatrészeket a sérülésektől.

fennmaradó web

≥ 1 mm

32. ábra: Alkatrésztávolság a mechanikai leválasztás során

Ugyanakkor figyelembe kell venni a vágófej szükséges méretét. A 33. ábrán látható módon egyetlen 25 mm-nél magasabb 
alkatrész sem lehet 5 mm-en belül a szalag többi részétől.

A panelező gép pengéje

távolság 25 mm

V-metszetű kereszt

szakasz

5 mm 5 mm

33. ábra: Az áramköri lapok mechanikai leválasztásához szükséges tartalék.

A panelek bevágásakor a következő távolságokat be kell tartani, hogy megvédjék az alkatrészeket a vágási folyamat során, 
és biztosítsák a könnyű vágást.

30° ~ 45°
H≤0,8 mm, T=0,35±0,1 mm 

0,8<H<1,6 mm, T=0,4±0,1 mm

H≥1,6mm, T=0,5±0,1mm
T

34. ábra: Méretek

A többrétegű táblákon lévő belső rézrétegek és a hornyolás közötti "S" biztonsági távolságot (35. ábra) be kell tartani, hogy 
elkerüljük a rétegek közötti rövidzárlatot. S ≥ 0,3 mm általában elegendő.

S

T H

35. ábra: "S" biztonsági távolság többrétegű táblákhoz



12.2 Perforált töréspontok
[71]A mart hornyok javasolt szélessége 2 mm. Leginkább akkor használják őket, ha a panelen lévő nyomtatott áramköri 

kártyák között bizonyos távolságot kell tartani. Az eljárást többnyire karcolással vagy perforációval együtt 
alkalmazzák.

[72]A furatok közötti távolságnak 1,5 mm-re kell lennie a középpontoktól. A 2 sor perforáció közötti távolságnak 5 
mm-nek kell lennie a 36. ábrán látható módon.

1,5 mm2,0 mm

1,5 mm lyuk
Átmérő = 1,0 mm

0,3 mm
2,0 mm

0,3 mm

6,0 mm
0,3 mm

6,0 mm

36. ábra: Méretek perforációhoz.

12.3 Panelezés
[73]Panel létrehozása 80 mm x 80 mm-nél kisebb áramköri lapokhoz javasolt.
[74]Az elrendezés kialakításakor ügyelni kell a rendelkezésre álló hely optimális kihasználására, ami végső soron befolyásolja a 

nyomtatott áramköri lapok árát.
Megjegyzés: Ez különösen fontos a nem téglalap alakú (pl. "L" alakú) PCB-k esetében. Lásd a 37. ábrát.

Marott rés

ugyanaz a design,
180°-kal elforgatva

árrés

37. ábra: L alakú áramköri lapok panelen

[75]Ha a panel gépi forrasztású (reflow vagy hullámforrasztás), és az alsó lap 60,0 mm-nél kisebb, a panel nem lehet 2 
PCB-nél szélesebb.

Legfeljebb kettő
táblák széles

38. ábra: Panelszélesség 2 nyomtatott áramköri lappal

[76]Szűkebb altáblákkal 3-nál több altábla sorakozható, amíg a teljes panel szélessége nem haladja meg a 150,0 mm-t. Az 
éleknek és a szerszámvezetőknek a panel hosszabbik oldalán kell lenniük, hogy elkerüljük a panel deformálódását.

[77]többszörös felhasználás
- Téglalap alakú PCB-k:

A [12.1]-től számított távolságoknak megfelelő írott nyomtatott áramköri lapoknál nincs szükség hézagokra.



A A A
pontozás árrés

Hajós Slot

39. ábra: Példa egy egyszerű panelre.

- Szabálytalan alakú áramköri lapok
Szabálytalan alakú táblákon vagy olyan táblákon, ahol az alkatrészek kilógnak az élekből, a beírás és marás 
kombinációja használható.

falánk
rés

túlnyúló
összetevő

marórés szélessége
≥ 2 mm

pontozás

40. ábra: Szabálytalan alakú áramköri lapok panelkészítése

[78]Panelkészítés töltőanyaggal
- Szabálytalan alakú áramköri lapok helyezhetők el a panelen, így téglalap alakúak.

Ha az áramköri lapok nem illeszkednek teljesen egymáshoz, a felesleges anyagot le lehet marni.

A fölösleges anyag nagyobb darabjainál az áramköri lapok helyenként perforálhatók, hogy később 
széttörhetőek legyenek. Lásd a 41. ábrát.

-

-

falánk
rés

többlet
töltőanyag haszonélvezet

41. ábra: Panelkészítés két szabálytalan alakú, töltőanyaggal ellátott, perforált áramköri lappal
előre meghatározott töréspontok.

- Az aranyérintkezős PCB-ket úgy kell elhelyezni, hogy az érintkezők kifelé nézzenek (lásd: 42. ábra). Ez 
szükséges az arany bevonat felviteléhez.

42. ábra: Javasolt elrendezés aranyérintkezős nyomtatott áramköri lapokhoz.



12.4 Panelkészítés szabálytalan alakú nyomtatott áramköri lapokhoz
[79]Elv:

- Ha a kész táblán nincs 5 mm-es szabad margó, akkor egy további megmunkálási/vezető margót kell 
hozzáadni.
Ha az áramköri lap z. B. Hiányzik egy sarok, vagy egy alkatrész ki van vágva a NYÁK-ból, töltőanyagokat kell 
hozzáadni, hogy a PCB minél négyzet alakú legyen, ami megkönnyíti a gyártási és összeszerelési folyamatot.

-

él
őrölt

perforáció

43. ábra: Panel létrehozása kitöltési területekkel.

[80]A 35 mm x 35 mm-nél nagyobb töltőanyagot tartalmazó PCB-k esetén SMT forrasztási technikát vagy hullámforrasztást 
javasolt alkalmazni. Az 50 mm-nél hosszabb töltődaraboknál két helyen kell perforálni. Kisebbeknek
A darabok kitöltéséhez elegendő egy perforált terület.

a

a

szállítási irány

44. ábra: Perforációk elhelyezése töltődarabokon. "a" a töltődarab hossza.



13. Alkatrészek elrendezése

13.1 Általános komponenselrendezési követelmények

[81]Az átmenő furattal szerelt alkatrészeket a lehető legrendesebben kell elhelyezni. Az összeszerelés egyszerűsítése érdekében 
ügyelni kell arra is, hogy a polaritáskritikus alkatrészek következetesen illeszkedjenek egymáshoz. Az SMD alkatrészeket is a 
lehető legkövetkezetesebben kell elhelyezni. Ez magában foglalja mind az irányt, mind a relatív orientációt a többi 
összetevőhöz (sorozatképzés).

[82]Ha egy alkatrészt ragasztani kell, ügyelni kell arra, hogy az alkatrész legalább 3,0 mm távolságra legyen a többi 
résztől.
[83]Hűtőbordával rendelkező PCB-k esetében figyelembe kell venni az elhelyezést és az irányt. Elegendő távolságnak 

kell lennie a szomszédos alkatrészektől (legalább 0,5 mm). Ez különösen fontos a hőre érzékeny alkatrészek 
(például kvarc) esetében. Az ilyen alkatrészeket a lehető legtávolabb kell elhelyezni a hőt termelő alkatrészektől, 
lehetőleg egy meglévő légáramban. Ezenkívül a nagy alkatrészek nem akadályozhatják a légáramlást.

Méret
alkatrészek

légáramlás

hőérzékeny
összetevő

45. ábra: Hőérzékeny alkatrészek elhelyezése.

[84]Az alkatrészek közötti távolságnak elegendőnek kell lennie a normál működéshez, pl. B. nem blokkolni 
kártyanyílással.

Zárolt

kártyahely

46.   ábra: A rés alkatrész által blokkolva

[85]A fém alkatrészek vagy fémházas alkatrészek nem érhetnek egymáshoz. Legalább 1,0 mm távolságot kell tartani.

13.2 Reflow forrasztás

13.2.1 Az SMD-komponensekre vonatkozó általános követelmények

[86]Ha lehetséges, az összes kis SMB-komponensnek a kártya egyik oldalán, a nagyobb SMD-komponenseknek 
pedig a tetején kell lennie.

[87]A kritikus polaritású alkatrészeket úgy kell elhelyezni, hogy minden pozitív pólus a tábla egyik oldalára, a negatív pólus 
pedig a másik oldalra mutasson. Kerülni kell a magas alkatrészek elhelyezését kicsik mellé, hogy ne nehezítsük meg 
a kézi ellenőrzést. A forrasztási kötések ellenőrzése érdekében minden alkatrésznél 45°-os látószöget kell biztosítani 
a csapokkal.



  

≤       

47. ábra: Forrasztási kötések vizsgálati szöge

[88]A CPS, BGA stb. változatban a felületre szerelhető alkatrészeknek legalább 2 mm-es távolságnak kell lenniük. 5 
mm az optimális.

[89]Általában a felületre szerelhető alkatrészeket nem szabad a nyomtatott áramköri lap aljára (a kevesebb alkatrészt 
tartalmazó oldalra) helyezni. Az ilyen alkatrészekkel szemközti területet 8 mm-es járulékos ráhagyással mentesen 
kell tartani az azonos kialakítású alkatrészektől. Lásd a 48. ábrát.

8,0 mm BGA 8,0 mm

minimális távolság

48. ábra: A felületre szerelhető alkatrészek elrendezési követelményei.

13.2.2 SMD alkatrészek elhelyezése

[90]Minden SMD alkatrésznek legalább az egyik oldalán kisebbnek kell lennie 50 mm-nél.
[91]Két SMD komponens átfedése sirályszárny csapokkal, ahogy az a 49. ábrán látható, nem ajánlott.

Nem ajánlott

49. ábra: Két SOP-összetevő inkompatibilis elrendezése.

[92]Ha az SMD alkatrészeknek közös padja van, akkor az alkatrészek méretének meg kell egyeznie (lásd 50. ábra).

Megosztott pad
A

A B

B Megengedett átfedés itt:
egyszerűen SMD alkatrészek

50. ábra: Osztott SMD padok.

[93]A THT és az SMD komponensek átfedhetik egymást, ha biztosítják, hogy az SMD betétekre felvitt forrasztópaszta 
ne legyen negatív hatással a THT komponens forrasztására. Lásd az 51. ábrát.



A THT alkatrészek SMD alkatrészeket is tartalmazhatnak

átfedés

51. ábra: Elfogadható THT és SMD összetevő-elrendezés.

[94]A szükséges távolság az SMD alkatrészek között: Ugyanazok 
az alkatrészek: ≥ 0,3 mm
Különböző alkatrészek: ≥ 0,13 × h + 0,3 mm (h = a szomszédos alkatrészek közötti maximális 
magasságkülönbség)

beszívó fúvóka

x

Y

H

Ugyanazok az összetevők Különböző komponensek

52. ábra: Az alkatrészek közötti távolságok.

[95]Az újrafolyatásos folyamaton áteső PCB-k esetében az alkatrészek távolságát az 5. táblázat tartalmazza.
A megadott érték mindig a legnagyobb. Vagy az alátét, vagy az alkatrész méretei. A zárójelben lévő számok a 
minimális értéket jelentik.

5. táblázat: Alkatrésztávolságra vonatkozó ajánlások.

(egységek
mm)

STC3528~
73430402~0805 1206~1810 SOT / SOP SOJ/PLCC QFP BGA

0402~0805 0,40 0,55 0,70 0,65 0,70 0,45 5.00 (3.00)

1206~1810 0,45 0,65 0,50 0,60 0,45 5.00 (3.00)

STC3528~
7343 0,50 0,55 0,60 0,45 5.00 (3.00)

SOT / SOP 0,45 0,50 0,45 5.00

SOJ/PLCC 0.30 0,45 5.00

QFP 0.30 5.00

BGA 8.00

[96]A finom osztású alkatrészeknek legalább 10 mm-es távolságot kell tartaniuk a tábla minden szélétől, hogy ne befolyásolják negatívan 
a nyomtatási minőséget. Ideális esetben az SMD alkatrészek és a vonalkódmezők közötti távolságnak meg kell felelnie a 6. 
táblázatban szereplő méreteknek, hogy ne befolyásolja a forrasztási kötések minőségét.



6. táblázat: A vonalkódok és az alkatrészek közötti ajánlott távolság

0603 és nagyobb, SMD 
IC és mások
alkatrészek

összetevő
n típusú

Csaptávolság ≥ 1,27 mm, sirályszárny csap (pl. SOP, QFP) és 
BGA alkatrészek

minimális
távolság, d 10 mm 5 mm

D D

VONALKÓD

D

53. ábra: Vonalkódok és alkatrészek térköze.

13.2.3 THT komponensek elrendezése áramköri lapokon reflow feldolgozással

[97]Azoknál a NYÁK-nál, ahol a szállítási élek közötti távolság 300 mm-nél nagyobb, nehéz THT alkatrészeket nem szabad 
a NYÁK közepére helyezni. Ez csökkenti az áramköri lap deformációját a forrasztási folyamat során.

[98]Az aljzatokat és csatlakozásokat úgy kell elhelyezni, hogy a be- és kihúzást ne akadályozzák.
[99]A THT alkatrészek közötti távolságnak > 10 mm-nek kell lennie.
[100]A THT alkatrészek és a szállítási él közötti távolságnak ≥ 10 mm-nek, a PCB élétől való távolságnak ≥ 5 mm-nek 

kell lennie.

13.3 Hullámforrasztás

13.3.1 Követelmények az SMD alkatrészekre a hullámforrasztási folyamatban

[101]A hullámforrasztás a következő SMD alkatrészekhez alkalmas:
- 0603-as vagy nagyobb méretű ellenállások, kondenzátorok és induktorok, 0,15 mm-nél kisebb NYÁK-al.

SOP alkatrészek ≥ 1,27 mm tűtávolsággal és ≤ 0,15 mm közötti résszel a PCB és az alkatrész között. 
SOT-eszközök ≥ 1,27 mm-es tűtávolsággal és látható tűkkel.

-
-
Megjegyzés: Az SMD alkatrészek tűinek ≥ 2 mm-nek kell lenniük, különben nem alkalmasak hullámforrasztásra. 
Az egyéb alkatrészek nem lehetnek 4 mm-nél magasabbak.

[102]Az SOP komponensek hosszú tengelyét párhuzamosan kell a feldolgozási iránnyal egyezni. Az SOP komponensekhez 
extra párnák szükségesek a párnasor végén, amelyek "forrasztótolvajként" működnek, és megakadályozzák az 
áthidaló elemeket az utolsó két érintkező között. Lásd az 54. ábrát.

feldolgozási irány feldolgozási irány

"Forrasztótolvaj" pad

54. ábra: "Forrasztótolvajok" betét elhelyezése SOP alkatrészeken hullámforrasztáshoz.

[103]A SOT-23 alkatrészeknél azt is biztosítani kell, hogy a csapok a feldolgozási iránnyal párhuzamosak 
legyenek.



feldolgozási irány

55. ábra: SOT-23 komponensek igazítása hullámforrasztáshoz

[104]Általában a hullámforrasztás "árnyékot" hoz létre az alkatrészek és a csapok mögött. Ezért be kell tartani a minimális 
távolságot az alkatrészek és a betétek között.

- Azonos típusú alkatrészek esetén: A 7. táblázat szerint.

B L

BL L

56. ábra: Azonos típusú alkatrészek elrendezése.

7. táblázat: Az azonos típusú alkatrészek közötti távolság.

Párnatávolság L (mm/mil) B részegység távolság (mm/mil)

Ajánlott
távolság

Ajánlott
távolságtervezés minimális távolság minimális távolság

0603 0,76/30 1,27/50 Típus 0,76/30 1,27/50

0805 0,89/35 1,27/50 0,89/35 1,27/50

≥ 1206 1.02/40 1,27/50 1.02/40 1,27/50

ISZÁKOS 1.02/40 1,27/50 1.02/40 1,27/50

tantál kondenzátorok
3216 és 3528 1.02/40 1,27/50 1.02/40 1,27/50

tantál kondenzátorok
6032 és 7343 1,27/50 1,52/60 2.03/80 2,54/100

SO.P 1,27/50 1,52/60 --- ---

- Különböző alkatrésztípusok esetén a betétek közötti távolságnak ≥ 1,0 mm-nek kell lennie. A távolsági 
követelményeket az 57. ábra és a 4. táblázat tartalmazza.



B

B

B

57. ábra: Elrendezés különböző formájú és típusú alkatrészekkel.

8. táblázat: Különböző alkatrésztípusok és elrendezések távolságai.

tervezés
(mm/mil)

0603 -
1810

"forrasz

tolvaj" PadISZÁKOS SO.P tht vias IKT pont

0603 -
1810 1,27/50 1,52/60 2,54/100 1,27/50 0,6/24 0,6/24 2,54/100

ISZÁKOS 1,27/50 2,54/100 1,27/50 0,6/24 0,6/24 2,54/100

SO.P 2,54/100 2,54/100 1,27/50 0,6/24 0,6/24 2,54/100

tht 1,27/50 1,27/50 1,27/50 0,6/24 0,6/24 2,54/100

vias 0,6/24 0,6/24 0,6/24 0,6/24 0,3/12 0,3/12 0,6/24

IKT pont 0,6/24 0,6/24 0,6/24 0,6/24 0,3/12 0,6/24 0,6/24

"forrasz

tolvaj" Pad 2,54/100 2,54/100 2,54/100 2,54/100 0,6/24 0,6/24 0,6/24

13.3.2 A THT alkatrészek általános elrendezési követelményei

[105]Az esetleges fizikai környezeti követelmények teljesítése mellett a THT alkatrészeket a felső rétegen kell elhelyezni.

[106]A szomszédos alkatrészek közötti távolságot az 58. ábra mutatja.

Minimum = 0,5 mm

58. ábra: A THT összetevői közötti távolság.

[107]Gondoskodni kell arról, hogy az alkatrészek megfeleljenek az 59. ábra követelményeinek, ha kézzel forrasztják őket, 
vagy ha egyszerű javítási lehetőséget kell garantálni.



keresztül lemezelve
lyuk

a a

x

a≤ 45°x≥ 1 mm

59. ábra: THT elrendezési követelmények

13.3.3 Átmenő furattal szerelt (THT) alkatrészekre vonatkozó általános követelmények

[108]Az optimális tűtávolság ≥ 2,0 mm. A párna két éle közötti távolságnak legalább 1 mm-nek kell lennie. Az 
alkatrészházak nem zavarhatják egymást.

minimális
1,0 mm

60. ábra: THT elrendezés hullámforrasztáshoz

[109]A csapok hosszú sorait a feldolgozás irányával párhuzamosan, azaz a forrasztási hullámra merőlegesen kell igazítani. 
Azokban az esetekben, amikor a csapsorokat a feldolgozási irányra merőlegesen kell elhelyezni, a kerek párnákat ki 
kell cserélni elliptikus betétekre. Ha a betét élei közötti távolság 0,6 mm és 1,0 mm között van, akkor "forrasztótolvaj" 
és elliptikus betéteket kell használni.

"forrasz

tolvaj" Pad
epiliptikus

párnák

szállítási irány

61. ábra: A csapsorok igazítása hullámforrasztással történő feldolgozáskor.




