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DIN EN 29454-1 (ISO 9454-1). Folyasztószerek (lágy)forrasztáshoz

Ez a szabvány a folyasztószereket vegyi összetételük szerint osztá-
lyozza. Ezen túlmenôen speciális vizsgálati módszerekkel az
alkalmasságot is meg kell határozni. E szabványban a követelmé-
nyek is meghatározásra kerültek. Ezek felhasználásával egy adott
alkalmazáshoz dönteni lehet egy bizonyos folyasztószer kiválasz-

tásáról, összerendelésérôl. A jól meghatározott vizsgálati mód-
szerekkel elvégzett tesztek sem garantálhatják a teljes megbíz-
hatóságot minden esetben, de elegendô elôrejelzést adnak arra,
hogy a folyasztószer maradékait el kell-e majd távolítani, vagy sem.

Sok régebbi, német eredetû elôírásban találkozhatunk még a már
nem hatályos DIN 8511 szabvány szerinti jelölésekkel. Sok idô-
sebb szakember (és nem csak a németek) is ezt ismeri legjobban.

A vizsgálati eljárások alkalmazásának meghatározásai a DIN EN
29454-1 szabványban, a követelmények meghatározásai a DIN EN
29454-2 szabványban, a vizsgálati módszerek a DIN EN 29455
szabványban, ill. a DIN EN ISO 945 szabványban találhatók.

Vizsgálati módszerek a DIN EN 29455, ill. a DIN EN ISO 945
szabvány szerint:

A szabvány részei:
� 1 – 2 Szilárdanyag-tartalom
� 3 Savszám
� 5 Réz-tükör teszt
� 6 Halogéntartalom
� 10 Forraszterülés
� 11 Folyasztószer-maradványok oldhatósága
� 12 Korróziós vizsgálat acélcsôvel
� 13 Folyasztószer-fröcskölés
� 14 Folyasztószer maradványok tapadása
� 15 Rézkorrózió
� 16 Nedvesítési erô (prEn)

Felületi szigetelési ellenállás (kiadását tervezik)

A folyasztószerek szerves részei a forrasztási technológiáknak, legyen szó kézi pákás forrasztásról, hullámforrasz-
tásról, vagy újraömlesztéses (reflow) forrasztásról. A szerelt elektronikai egységek elôállítása során adott esetben
többféle forrasztási technológiát is alkalmazunk. Sokszor okoz fejtörést a szakembereknek,miként hangolják össze
a különbözô technológiák folyasztószereit, értelmezzék az adatlapokban, illetve a gyártmányokra vonatkozó elô-
írásokban található folyasztószer, illetve folyasztószermaradék besorolásokat, amelyek ráadásul sokszor különbözô
szabványok elôírásait tükrözik. A Stannol cég közreadott egy ismertetô, összehasonlító információs anyagot, ame-
lyet most Rádai Sándor, a Microsolder Kft. forrasztási szakértôje fordításában adunk közre

FOLYASZTÓSZEREK OSZTÁLYOZÁSA
ÉS SZABVÁNYOS JELÖLÉSE

Folyasztószer
típusa Alapanyag Aktivátor Halmazállapota

1 Gyantás

1 Természetes
gyanta 1 Aktivátor nélkül

A folyadék
B szilárd
C paszta

2 Természetes
gyanta mentes 2 Halogén-

aktivátorral
2 Szerves

1 Vízoldható

3 Halogénmentes2 Nem vízoldható

3 Szervetlen

1 Sók
1 Ammónium-klorid

2 Ammónium-klorid
nélkül

2 Savak
1 Foszforsav

2 Egyéb sav

3 Lúgos (alkalikus) 1 Aminok és/vagy
ammónia

DIN 8511 2. rész/05.58 DIN EN 28 454 1. rész
Folyasztószerek, amelyek maradékai korróziót idéznek elô (nehézfémek)

F – SW – 11
F – SW – 12
F – SW – 13

3.2.2.
3.1.1.
3.2.1.

Folyasztószerek, amelyek maradékai bizonyos feltételek esetén
korróziót képesek elôidézni (nehézfémek)

F – SW – 21
F – SW – 22
F – SW – 23
F – SW – 24
F – SW – 25
F – SW – 26
F – SW – 27
F – SW – 28

3.1.1.
3.1.2.

2.1.3. vagy 2.2.1. vagy 2.2.3.
2.1.1. vagy 2.2.3. vagy 2.2.3.

2.1.2. vagy 2.2.2.
1.1.2.
1.1.3.
1.2.2.

Folyasztószerek, amelyek maradékainak nincs korróziót okozó hatása (nehézfémek)

F – SW – 31
F – SW – 32
F – SW – 33
F – SW – 34

1.1.1.
1.1.3.
1.2.3.
2.2.3.

1a. táblázat. Osztályozás DIN 29454-1 szerint. (ISO-Folyasz-
tószer osztályok) Példa: 1.1.2.B = gyantaalapú folyasztószer,
természetes gyantából, halogénaktivátorral, szilárd

1.b. táblázat. A DIN EN 29 454-1 (ISO 9454-1) szerinti osztályozás
összehasonlítása a már hatályát vesztett, régi német DIN 8511
szabvány osztályozásával

Folyasztószer-besorolás jelölése különféle szabványok szerint,
termékeken, adatlapokon, csomagoláson
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DIN EN 61190-1-1. Az elektronikai szerelés anyagai

1–1 rész. Követelmények a folyasztószerekkel szemben kiváló
minôségû kötések létrehozásához az elektronikai szerelvényekben.

Ez a szabvány meghatározza a forrasztáshoz használt anyagok
osztályozását a specifikációk, a vizsgálati módszerek és a vizsgá-
lati eredmények elôírásával. Az ilyen anyagok közé a következôk
tartoznak: folyékony folyasztószerek, folyasztószerzselék, forrasz-
paszták folyasztószerei, elôformázott forraszok folyasztószerei
és folyasztószer-töltetû forraszok.

A folyasztószer jellemzôinek megállapítása az aktivitásának és
maradékának osztályozása után történik: az L alacsony, az M
mérsékelt, a H magas aktivitású folyasztószert, illetve folyasztószer-
maradékot jelent. A halogénaktivátor hiányát, vagy jelenlétét a be-
tûjelhez kapcsolt 0 vagy 1 jelzi. A vizsgálatokat a DIN 61190-1-1
szabvány 4.2.4. pontja szerint végzik. A vizsgálati eredményeknek
meg kell felelniük a szabvány elôírásainak.

A DIN EN 61190-1-1 elôírásai teljesen azonosak az amerikai
ANSI J-STD-004 szabványával.

A no-clean (tisztítást nem igénylô maradékú) folyasz-
tószerek legfontosabb vizsgálata a SIR-Test (SIR = Surface
Insulation Resistance = felületi szigetelési ellenállás), amely-
nél a megfelelôség feltétele a min. 100 MΩ SIR-követelmény
teljesülése. A vizsgálatot az IEC 61189-5 elôírás szerint kell
elvégezni.

A SIR (Surface Insulation Resistance = felületi szigetelési ellen-
állás) mérése felvilágosítást nyújt a folyasztószer maradékának
minôségi tulajdonságairól. A folyasztószert egy speciális, szerelô-
lapra maratott, egymásba nyúló fésûpár-alakzatra (lásd: IPC-B-24)
adagolják és megforrasztják, majd meghatározott terhelôfe-
szültséget kapcsolva rá, klímakamrában tárolják. A „megfelel”
minôsítéshez a szigetelési ellenállás nem csökkenhet 108 Ω
(=100 MΩ) alá. Korrózió és elektromigráció a vizsgálat során
nem alakulhat ki.

Az elavult DIN 8511 már 1996 óta nincs hatályban, bár
az olyan folyasztószer-megnevezések, mint pl. F-SW 32, vagy
F-SW 26 a gyakorlatban még használatosak. A DIN EN 29454
szabványban a keresztreferencia-táblázat megtalálható.

Nemzetközi szabványok

A fentebb említett nemzeti szabványokon kívül gyakran lehet ta-
lálkozni nem európai szabványokkal is. A legjelentôsebb:

USA: ANSI J-STD-004
Az IPC-SF-818 és a Bellcore TR–NWT-00078, valamint a

QQS571 ugyancsak régi, ma már nem használatos szabvá-
nyok, de egyes adatlapokon, illetve elôírásokban még felbuk-
kanhatnak.

Stannol információs anyagok alapján szerkesztette: Rádai Sándor

www.microsolder.hu

2. táblázat. Folyasztószerek osztályozása a DIN EN 61190-1-1
szerint

3. táblázat. Vizsgálati követelmények a folyasztószer aktivitá-
sának osztályozáshoz

Alapanyag
Folyasztószer-akti-
vitás (halogén-
tartalom, %)

Folyasztószerek osztályba sorolása

DIN EN 61190
szerint IEC szerint ISO szerint

Természetes
gyanta – RO
(rosin)

Alacsony (0%) L0 ROL0 1.1.1

Alacsony (<0,5%) L1 ROL1 1.1.2.W, 1.1.2.X

Mérsékelt (0%) M0 ROM0 1.1.3

Mérsékelt (0,5–2,0%) M1 ROM1 1.1.2.Y, 1.1.2.X

Magas (0%) H0 ROH0 1.1.3.X

Magas (>2%) H1 ROH1 1.2.2.Z

Mesterséges
gyanta – RE
(resin)

Alacsony (0%) L0 REL0 1.2.1

Alacsony (<0,5%) L1 REL1 1.2.2.W, 1.1.2.X

Mérsékelt (0%) M0 REM0 1.2.3

Mérsékelt (0,5–2,0%) M1 REM1 1.2.2.Y, 1.1.2.X

Magas (0%) H0 REH0 1.2.3.X

Magas (>2%) H1 REH1 1.2.2.Z

Szerves
– OR (organic)

Alacsony (0%) L0 ORL0 2.2.1, 2.2.3.E

Alacsony (<0,5%) L1 ORL1 —

Mérsékelt (0%) M0 ORM0 —

Mérsékelt (0,5–2,0%) M1 ORM1 2.1.2., 2.2,2.

Magas (0%) H0 ORH0 2.2.3.0

Magas (>2%) H1 ORH1 2.2.2.

Szervetlen
– IN
(inorganic)

Alacsony (0%) L0 INL0

Nem
alkalmazható

Alacsony (<0,5%) L1 INL1

Mérsékelt (0%) M0 INM0

Mérsékelt (0,5–2,0%) M1 INM1

Magas (0%) H0 INH0

Magas (>2%) H1 INH1

Folyasztószer
típusa

Vizsgálati körülmények a felületi szigetelési ellenállás vizsgálatához

50 ˚C, 90% relatív légned-
vesség

7 nap kitételi idô

85 ˚C, 85% relatív légnedves-
ség

7 nap kitételi idô

L 100 MΩ lemosva (C) vagy
mosás nélkül (N)

100 MΩ lemosva (C) vagy
mosás nélkül (N)

M 100 MΩ lemosva (C) vagy
mosás nélkül (N)

100 MΩ lemosva (C) vagy
mosás nélkül (N)

H 100 MΩ lemosva (C) 100 MΩ lemosva (C)

Folyasztó-
szer-
osztály

Réztükör
Ezüst-kromát

Cl, Br
Pont-teszt
fluoridokra

Halidok
mennyisége
(súly%)

Korróziós
teszt

Megfelelés
a 100 MΩ-os
SIR-követel-
ményeknek

L0 Áttörésnek
nincs jele

Megfelel Megfelel <0,01 Nincs
korrózió

Lemosva és
mosás nélkülL1 Megfelel Megfelel <0,15

M0
Áttörés
kisebb, mint
a tesztterület
50%-a

Megfelel Megfelel <0,01
Csekély
korrózió
elfogadható

Lemosva
vagy mosás
nélkülM1

Nem felel
meg

Nem felel
meg

0,15…2,0

H0 Áttörés
nagyobb,
mint
a tesztterület
50%-a

Megfelel Megfelel <0,01

Korrózió
elfogadható

Lemosva
H1

Nem felel
meg

Nem felel
meg

>2,0

4. táblázat. A felületi szigetelési ellenállás mérési követelményei
az IPC TM-650 2.6.3.3 pontja szerint




