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Bakgrund

• Utveckling av nya komponenter sker främst för att förbättra 
funktionalitet och för att sänka priset, men detta sker ofta till priset 
av kortare livslängd av lödfogarna till komponenterna.

• Blyfri lödning innebär att lödfogarna får helt andra mekaniska • Blyfri lödning innebär att lödfogarna får helt andra mekaniska 
egenskaper än fogar med tenn-bly.

• Även lackning av kretskort har visat sig kunna kraftigt minska 
livslängden på lödfogar.

• Det finns inga standarder som har relevanta krav för att säkerställa 
att lödfogar till komponenter har tillräcklig livslängd.
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Tillförlitlighet av lödfogar till nya komponenter
Övergången från benförsedda komponenter till benlösa har lett till allt 
kortare livslängd av lödfogarna.
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Typisk karakteristisk livslängd (63% felutfall) för olika komponenttyper.

Amerikanska biltillverkare kräver 3000 cykler mellan -40°C och 125°C utan 
felutfall för motorrumsplacerad elektronik  (enligt Carpenter et al. 2014).



Struktur hos blyfria lödfogar

Blyfria BGA-lödfogar består typiskt av en eller några få slumpmässigt 
orienterade tenn-kristaller (-korn).

Bilder framtagna med EBSD-teknik (Electron BackScatter Diffraction) som visar fördelning
och orientering av tennkristaller i SAC-lödfogar efter ett temperaturcyklingstest där varje färg 
representerar en tennkristall.

.
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Egenskaper hos blyfria enkristall-lödfogar

• Sn-kristaller uppvisar mycket anisotropa mekaniska egenskaper. 
• Längdutvidgningskoefficienten (CTE) varierar mellan 15 ppm/°C 

(a- och b- axlarna) och 30 ppm/°C (c-axeln) vid 25°C (mellan 20 
ppm/°C och 40 ppm/°C vid 125°C).

• E-modulen varierar mellan 22 Gpa (a- och b- axlarna) och 69 GPa • E-modulen varierar mellan 22 Gpa (a- och b- axlarna) och 69 GPa 
(c-axeln) vid 25°C.

• 20 - 85% av SAC305-lödfogarna kan bestå av enkristaller.
• 25% av enkristall-lödfogar kan ha c-axeln parallell eller nära parallell 

med kretskortsytan (lödpadden).
• Om c-axeln är parallell med kretskortsytan, medför detta en stor 

CTE-skillnad gentemot lödpadden (15-20 ppm/°C). Det har visats att 
brott företrädesvis uppkommer i sådana lödfogar.brott företrädesvis uppkommer i sådana lödfogar.

• Om c-axeln är vinkelrät mot kretskortsytan, medför detta endast små  
CTE-skillnader gentemot lödpadden. Det har visats att brott sällan 
uppkommer i sådana lödfogar.
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Effekten av enkristall-lödfogar

• Det stora antalet enkristall-lödfogar till BGA-komponenter med blyfria lödfogar 
resulterar i mycket varierande stressnivåer  i intilliggande lödfogar.

• Detta resulterar i att den första lödfogen som fallerar under en BGA-komponent 
är mer eller mindre slumpmässigt  lokaliserad under komponenten.

Lokaliseringen av fallerade 
lödfogar under en blyfri BGA676. 
xx markerar par av lödfogar där 
minst en lödfog har förhöjd 
resistans.
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Effekten av enkristall-lödfogar, forts.

• Om lödfogen med den högsta påkänningen är lokaliserad under chippet i en 
BGA-komponent kan den ha förväntas ha mycket kortare livslängd än om den 
är lokalserad någon annanstans. 

• Fördelningen av fel över tiden kan därför förväntas ha större spridning för 
blyfri lödfogar med några mycket tidiga fel. 

Source: Bieler TR, Lee TK. 
Lead-free solder. In: Jürgen 
Buschow KH, Cahn RW, 
Flemings MC, Ilschner B, 
Kramer EJ, Mahajan S, 
Veyssière P (ed). Encyclopedia 
of Materials: Science and 
Technology, Elsevier, New York, 
2010 pp 1–12.
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Tvärsnitt från tre blyfria lödfogar i rad under en 
BGA208-komponent efter temperaturcykling
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Exempel från: “Impact of laminate cracks under solder pads on the fatigue lives of ball grid array solder joints”, P-E 
Tegehall, G Wetter, Microelectronics Reliability, vol 55, issue 11, 2015, pp 2354 – 2370.



Inverkan av lackning
• Lackning av BGA- och QFN-

komponenter kan kraftigt reducera 
livslängden av lödfogarna med upp till 
85%.

ExempelExempel
• Komponenttyp BGA128, 10 x 10 mm, 

0,8 mm pitch, chip 5 x 5 mm.
• Blyfritt lod
• Lackad med poluretanlack som delvis 

fyllt under komponent.
• Felutfall efter ca 1 år i drift.
• Driftmiljön är ett installationsskåp där 
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• Driftmiljön är ett installationsskåp där 
temperaturen varierar beroende på 
belastningen av de ingående 
utrustningarna.



Standarder för kvalitetssäkring av lödfogar
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Standarder för kvalificering av komponenter

• Komponenttillverkare kvalificerar sina komponenter enligt JEDEC-
standarder eller AEC - Q100 för fordon.

• Vid kvalificeringen testas lösa komponenter så livslängden av 
lödfogar till komponenten utvärderas inte.
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Standarder för tillverkning av kretskort

• IPC J-STD-001* är den internationellt mest använda standarden för 
att säkerställa kvaliteten på lödda kretskort.

• Den har i stort sett enbart visuella krav på lödfogarna.• Den har i stort sett enbart visuella krav på lödfogarna.
• Den har inga krav på att utföra tester för att verifiera livslängden av 

lödfogarna.
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* Requirements for Soldered Electrical and Electronic Assemblies



Standarder för kvalificering av slutprodukt

• ISO 16750* är ett exempel på en standard för kvalificering av 
slutprodukt. I förordet till denna står det att:

“ ISO 16750 does not necessarily ensure that environmental and “ ISO 16750 does not necessarily ensure that environmental and 
reliability requirements for solder joints, solderless 
connections, integrated circuits, and so on are met. Such items 
are assured at the part, material or assembly level.”
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* Road vehicles - Environmental conditions and electrical testing for electrical 
and electronic equipment



Standard för testning av lödfogars livslängd

• IPC-9701A* är en standard för testning av lödfogars livslängd.
• Den beskriver hur testningen ska utföras men har inga 

acceptanskrav.

”At this point in time, the reliability requirements need to be 
established by agreement between customer and supplier”

* Performance Test Methods and Qualification Requirements for Surface Mount 
Solder Attachments
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Projekt för att säkerställa tillförlitligheten av 
lödfogar 

• För att ta fram den kunskap som krävs för att kunna ställa relevanta
tillförlitlighetskrav på lödfogar startade vi 2015 projektet
“Kravspecificering och verifiering av miljöskydd och livslängd av “Kravspecificering och verifiering av miljöskydd och livslängd av 
lödfogar till komponenter”.

• Projektet utförs inom Strategiska innovationsprogrammet "Smartare 
Elektroniksystem” som är en gemensam satsning av VINNOVA, 
Formas och Energimyndigheten.
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Frågeställningar för det nya projektet

• Hur påverkar uppkomsten av sprickor i mönsterkortet livslängden av 
lödfogar?

• Hur påverkar lackning livslängden av lödfogarna?
• Kan applicering av underfill under komponenterna förbättra livsländen • Kan applicering av underfill under komponenterna förbättra livsländen 

av lödfogarna?
• Hur påverkar olika lacker och lackeringsmetoder miljöskyddet av 

lödfogar?
• Hur relevanta är olika simuleringsverktyg för att uppskatta livslängden? 
• Vad bör man ha för krav på livslängd av lödfogarna till komponenter för 

komponenter i olika applikationer?
• Hur ser den faktiska driftsmiljön ut för olika applikationer.• Hur ser den faktiska driftsmiljön ut för olika applikationer.
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