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Abstract

Pump test analogy

Carl Svanberg

Mycronic is a company that manufactures a solder paste printer used to manufacture
circuit boards. Inside the printer solder paste is fed with the help of a screw pump.
The solder paste, consisting of relatively soft metals has a tendency to stick to the
screw surface and form particles. These are then detached and passed on in the
system and can clog the nozzle of the printer. This project investigated the possibility
of creating a model test where different parameters can be varied to evaluate its
influence on the amount of solder paste sticking to the surface of the screw. Testing
these parameters directly in the solder paste printer would be time consuming and
expensive. 
A pin-on-disk set up with some modified parts was used to emulate the solder paste
motion in the screw pump. The results were then analyzed in light optical microscope
(LOM) and scanning electron microscope (SEM) equipped with energy dispersive
x-ray spectroscopy (EDS).
The parameters that were varied were pressure, temperature, rotation speed,
substrate, content of the paste and the shape of the profile, which is supposed to
emulate the ridge of the screw. It was shown that the profile shape, the substrate and
the pressure was of great importance in the deformation of the solder balls while the
rotation speed and the paste content had a small or no effect.
The goal of the project is to recreate the agglomerates that have led to malfunctions
in the printing and evaluate which parameters that have the greatest significance.
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Analogt pumptest 

 
Carl Svanberg 

Företaget Mycronic tillverkar en lodpastaprinter som används vid tillverkning av kretskort. 

Lodets uppgift är att skapa en elektrisk kontakt mellan kretskort och komponenter. Lodpastan 

består av små metallkulor i en högviskös vätska som kallas fluss. Flussen skyddar 

metallkulorna från att oxidera, håller dem på plats mellan printning och lödning, samt löser 

upp oxider på kretskortet. Inuti printern matas lodpastan fram med hjälp av en skruvpump. 

Lodpastan, som består av relativt mjuka metaller, har en 

tendens att fastna på skruvens yta och bilda små klumpar. 

När dessa lossnar och förs vidare i systemet kan de täppa 

igen munstycket på printern.  

Målet för examensarbetet är att i labtest återskapa de 

agglomerat som lett till funktionsstörningar i printningen, 

samt utvärdera vilka parametrar som har störst betydelse för detta. 

Ett modelltest har utvecklats där olika parametrar kan varieras för att se dess inverkan på hur 

mycket lodpasta som fastnar på skruvens yta. Att testa dessa parametrar direkt i 

lodpastaprintern vore tidskrävande och dyrt, därför användes en pinne-skiva uppställning, där 

några delar modifierades för att försöka efterlikna lodpastans rörelse genom skruvpumpen.  

De parametrar som varierades var tryck, temperatur, rotationshastighet, underlag, lodpastans 

innehåll och profilens form, vilka skall efterlikna skruvens nock. Ytorna analyserades i 

ljusoptiskt mikroskop (LOM) och svepelektronmikroskop (SEM) utrustat med energidispersiv 

röntgenspektroskopi (EDS). 

Det visade sig att profilens form, underlaget och trycket hade stor betydelse för hur lodkulorna 

deformerades. Ingen större inverkan sågs för rotationshastigheten och lodpastans innehåll.   
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1 Introduktion 

1.1 Inledning 

För att kontaktera olika komponenter på ett kretskort som i figur 1 används ofta en 

microstencil som styr vart lodpastan skall hamna och hur tjockt lagret ska bli. Lodpastan, 

som kan bestå av olika metaller och bindemedel, smetas ut över microstencilen som sedan 

tas bort och kvar får man det önskade mönstret (1). Ett problem med denna teknik är att 

man måste tillverka en ny stencil varje gång man vill prova ett nytt mönster. En alternativ 

metod som kan gå runt detta problem är att man kan skriva mönstret med en 

lodpastaprinter. Den fungerar på liknande sätt som en vanlig bläckstråleskrivare där 

mönstret kan väljas med hjälp av en dator. Precisionen är mycket viktig för att kretskortet 

inte skall kortslutas eller ofullständiga kretsar skall uppstå efter lödning. Materialet som skall 

printas ges en hög viskositet genom att blanda fluss med de små metallpartiklarna (2). En 

pump användas för att mata fram lodpastan till skrivarhuvudet och för att pumpa vätskor 

med hög viskositet används ofta skruvpumpar. Skruvpumpen har ett jämnt flöde och klarar 

att pumpa vätskor som innehåller partiklar (3). 

Mycronic är ett teknikföretag som arbetar med tillverkning och utveckling inom 

elektronikbranschen. De finns i stora delar av världen men har sitt huvudkontor i Sverige. 

Mycronic har vid analys av reklamerade munstycken från lodpastaprintrar hittat partiklar på 

ca 300 μm bestående av sintrade lodkulor som täppt igen öppningen, se figur 2.  Deras 

hypotes är att det kan vara lodkulor som fastnat på skruvens yta, deformerats och bildat en 

klump som sedan lossnat och förts 

vidare i systemet. En annan orsak 

skulle kunna vara att partiklarna 

redan bildats i tillverkningen eller 

hanteringen av lodpastan.  

 

  

Figur 1. Kretskort 
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Figur 2. Deformerade partiklar som hittats av Mycronic 

1.2 Målsättning för examensarbetet 

Mål för detta projekt är att konstruera ett 

modelltest av skruvpumpen för att undersöka om 

det går att återskapa de agglomerat som lett till 

funktionsstörningar i printningen, samt att 

utvärdera vilka parametrar som i så fall har störst 

betydelse i testet.  

Även om det vore fastställt att det är mekanisk 

bildning av agglomerat som orsakar problemen så 

vore det både tidskrävande och dyrt att undersöka 

inverkan av olika parametrar direkt i lodpastaprintern.  
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2 Bakgrund 

2.1 Lödning 

För att sammanfoga två metaller används ofta lödning med en tillsatsmetall som kallas lod. 

Metallen som utgör lodet måste ha en lägre smältpunkt än de metaller som skall 

sammanfogas. Om lodet har en högre smältpunkt kan man legera lodet med andra metaller 

för att sänka dess smältpunkt. För lödning på kretskort har eutektiskt tenn (63% tenn och 

37% bly) länge varit dominerande men håller på att fasas ut på grund av dess miljöpåverkan 

då det innehåller bly. Det söks blyfria alternativ som är bättre för miljön men som har 

samma goda lödegenskaper som det eutektiska tennet (4). 

 

2.2 Metallpulver 

2.2.1 Atomisering  

Vid tillverkning av metallpulver genom atomisering hälls en 

smälta ner i en kammare där en jetstråle av vatten eller gas 

slår ut små droppar ur den rinnande smältan. Dropparna 

hinner sedan stelna innan de fallit till kammarens botten där 

de samlas upp som små kulor, se figur 3. Gasatomiserade 

partiklar är i regel rundare och slätare än de 

vattenatomiserade (5).   

 

2.2.2 Mekanisk tillverkning 

Små partiklar kan bildas mekaniskt genom att större 

partiklar mals ner till önskad partikelstorlek. De stora 

partiklarna läggs tillsammans med hårda klot i en 

roterande trumma och mals på så sätt enligt figur 4. Den 

mekaniska tillverkningen ger oftast ganska tillplattade och 

oregelbundna partiklar (5). 

 

2.2.3 Kemisk tillverkning 

Kemisk tillverkning av metallpulver kan ske genom 

exempelvis reduktion av metalloxider eller elektrolytisk 

deponering (5). Se figur 5. 

 

Figur 3. Atomisering (5) 

Figur 4. Malning (5) 

Figur 5. Elektrolytisk cell (5) 
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2.2.4 Egenskaper  

Partiklarnas form styr till stor del pulvrets egenskaper. En sfärisk form ger pulvret mycket 

goda flytegenskaper, vilket eftersträvas i många sammanhang (6). Det finns dock ofta 

defekter i dessa metallpulver, såsom klumpar och förstorade partiklar (7).   

2.3 Lodpasta 

Lodpasta används för att fästa komponenter med en elektrisk kontakt på ett kretskort. Den 

består av små metallpartiklar, vanligtvis 10-40 mikrometer stora, som befinner sig i ett 

skyddande medium som kallas fluss (se figur 6). Metallpartiklarna tillverkas genom att en 

jetstråle av inert gas sprutas genom en legering av den önskade sammansättningen vilket 

beskrivs ytterligare i 2.2.1. Processen sker utan tillgång till syre så att inte partiklarna 

oxiderar innan de sedan blandas med flussen 

(8). Idag består de flesta lodpastor till största 

delen av legerat tenn. Det finns tre typer av 

fluss som delas in efter hur de tvättas bort 

efter lödning: kolofoniumbasreade, 

vattenlösliga samt ”no-clean”. Kolofonium är 

ett klibbigt material som kan framställas från 

vissa barrträd och måste tvättas bort med 

lösningsmedel. Den vattenlösliga flussen 

består av organiska och glykolbaserade 

ämnen, som kan tvättas bort med vatten.  ”No-clean” flussen innehåller harts och olika 

lösningsmedel som inte behöver tvättas bort efter lödning men som kräver en ren omgivning 

vid montering av komponenterna på kretskorten (1). Flussen förhindrar att metallpartiklarna 

oxiderar och håller dem på plats vid printning innan de smälts ihop och sammanbundit 

komponenten med kretskortet (9). Den rengör även kretskortets yta från eventuella oxider 

så att fogen får en god ledande förmåga. Det finns lodpasta med olika sammansättningar för 

att passa olika applikationer. Valet av lodpasta styrs av bland annat smälttemperatur och 

möjlighet att tvätta bort rester av flussen efter lödningen. Vanligtvis innehåller lodpastorna 

bland annat silver, koppar, vismut och tenn. Partiklarnas storlek och form är viktig för hur 

lodpastan beter sig och de är vanligtvis sfäriska vilket ger minst oxidation på grund av minsta 

möjliga ytarea (8). Lodpasta är tixotrop vilket innebär att den får en lägre viskositet vid 

exempelvis omrörning då vätskan utsätts för en skjuvkraft och att den har en tidsberoende 

skjuvförtunning (1). 

2.4 Precisionens betydelse 

Om printningsprocessen har för låg precision kan ett antal fel uppstå på kretskorten. För 

mycket lodpasta kan leda till att flera komponenter sammankopplas vilket kan ge 

kortslutningar. Om det inte finns tillräckligt mycket lodpasta eller om den hamnar på fel 

Figur 6. Lodpasta 
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Figur 7. Skruvpump som matar partiklar 
uppåt då skruven roterar 

ställe på kretskortet kan det ge ofullständiga kretsar (1). Precisionen på lodpastaprintern är 

därmed mycket viktig för att få ett högt utbyte i produktionen av kretskort.   

2.5 Skruvpump 

Skruvpumpar har använts i tusentals år, till en början för att pumpa vatten ur gruvor och vid 

bevattning av åkrar. Idag används skruvpumpar i många olika tillämpningar, bland annat vid 

plastgjutning för att mata fram och smälta plastgranuler samt i jordbruket för att 

transportera spannmål inuti silor. Skruvpumpen är en så kallad ”positive displacement” 

pump och kan pumpa högviskösa vätskor med ett jämnt flöde längs skruvens axel, vilket 

många andra pumpar har svårt med. Skruvpumpens styrkor är att den kan pumpa vätskor 

utan turbulens och att den är relativt enkel i sin konstruktion 

(3). Det finns skruvpumpar med olika antal skruvar, men 

detta arbete avser den enklaste skruvpumpen med endast en 

skruv som roterar i ett cylindriskt hålrum, se figur 7. 

 

2.6 Simulerade tester 

Simulerade tester kan göras på många olika sätt men varierar 

kraftigt i hur verklighetstroget testet är och i pris. Testerna blir 

i regel dyrare ju mer verklighetstrogna de blir eftersom de blir mer omfattande och färre 

förenklade delar kan användas. Vid de förenklade testerna är det dessutom enklare att på 

ett kontrollerat sätt variera testets parametrar (10). En översikt av de olika testerna kan ses i 

figur 8.  

 Den enklaste formen av test kallas modelltest, där de verkliga delarna förenklats till 

en mindre komplicerad geometri, exempelvis en kula, skiva eller cylinder. Man kan 

ofta enkelt variera parametrar till en låg kostnad.  

 Vid ett förenklat komponenttest har en förenklad modell gjorts av de 

komponenterna man är intresserad av. Exempelvis kan en glidande kontakt skapas 

mellan delar av de riktiga komponenterna som i figur 8 där en kolvring glider mot en 

cylindervägg.   

 Komponenttest testar en verklig komponent men inte i sin riktiga omgivning.  

 I ett delsystemtest testas en utvald del av systemet men är mer omfattande än 

komponenttestet. Komponenten sätts in och testas i ett större men inte komplett 

system.   

 Bänktest testar hela systemet men den yttre omgivningen är inte helt lik den verkliga 

miljön som systemet är avsett för. 

 I fälttestet testas det kompletta systemet vid verklig användning. 
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Figur 8 Simulerade tester (10) 

 

2.7 Tribologiska ytskador 

Tribologiska ytskador kan delas in i tre olika klasser (10): 

Ytskador utan materialutbyte – Vid belastning kan ytan skadas och det kan uppstå 

strukturförändringar, plastisk deformation eller sprickor i ytan. 

Ytskador med materialförlust – Den studerade ytan har förlorat material genom exempelvis 

spånbildning eller skjuvbrott. 

Ytskador med materialvinst – Den studerade ytan har plockat upp material genom 

exempelvis fastkletning eller inbäddning av lösa partiklar. 

I detta examensarbete är det ytskador med materialvinst som studerats eftersom lodpasta 

riskerar att kladda fast på skruvens yta eller på cylinderväggarna.  
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2.8 Val av modelltest  

Lodpastan matas fram genom att skruven roterar inuti en gummihylsa. Skruvens nock glider 

mot gummit, som omger skruven, med olika hastigheter beroende på hur mycket lodpasta 

som skall skjutas ut ur munstycket. En högre hastighet matar fram en större mängd lodpasta 

och en lägre hastighet ger en mindre mängd lodpasta. Skruvpumpens princip gör att ett test 

med glidande kontakt bäst representerar applikationen och där parametrar som hastighet 

och tryck enkelt kan varieras. Olika skruvprofiler och lodpastor skulle också kunna utvärderas 

i testet. Därför valdes en befintlig pinne-skiva-utrustning som relativt enkelt kunde 

modifieras.  

 

2.9 Pinne-skiva 

I en pinne-skiva-uppställning kan 

man utföra tester med glidande 

kontakt, vanligtvis med en kula 

eller en pinne som under en viss 

pålagd normalkraft glider mot ett 

plant underlag, se figur 9. 

Friktionskraften som uppstår 

mellan underlaget och 

pinnen/kulan mäts med hjälp av en 

givare och därmed kan man 

beräkna friktionskoefficienten. 

Beroende på materialens 

egenskaper och omgivande 

faktorer kan också olika 

nötningsmekanismer fås. 

Nötningsspåret som uppstår på 

underlaget kan ge information om 

vilken sorts nötningsmekanism 

som är dominerande (10). Parametrar som kan 

varieras i testerna är last, rotationshastighet, 

smörjning, temperatur och atmosfär.  

 

 

  

Figur 9. Pinne-skiva-utrustning med roterande skiva 
(ljusgrå) med en horisontell arm ovanför sig. 
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3 Litteraturstudie 

3.1 Tenn 

Tenn är en silvervit formbar metall som är motståndskraftig mot oxidation, då ett tunt lager 

tennoxid skapas på ytan och förhindrar fortsatt oxidation. Tenn framställs genom reducerad 

smältning av mineralet kassiterit och kol, då erhålls så kallat β-tenn. Tenn har en smältpunkt 

vid 231 °C (4).  Under 13,2 °C är inte β-tenn stabilt utan övergår till α-tenn. Denna övergång 

kallas tennpest då tennet blir grått istället för vitt (11). Genom att legera tenn med antimon 

eller vismut kan man förhindra övergången från β-tenn till α-tenn.  

Tenn är en speciell metall då varje tennatom har fyra närmsta grannar, två näst närmsta 

grannar och åtta tredje närmsta grannar. Detta gör att tenn har flest glidsystem av alla 

metaller och en mycket komplex plastisk deformation (11). Kryptest har gjorts på kulor för 

lodpastor som till största delen innehåller tenn och visar att redan vid några få Pa uppvisar 

kulorna ett kryp-beteende (12). Det har också visats att lodpastor som innehåller mindre 

lodkulor har sämre återhämtningsförmåga (13). Tennet kan alltså deformeras av en mycket 

liten mekanisk påverkan vilket måste tas hänsyn till i tester, hantering och analys av prover.   

 

3.2 Inverkan av testparametrar 

I detta modelltest är det inte helt enkelt att veta vad som har störst inverkan på trycket och 

temperaturen på lodpastan. Lasten på profilen är kanske intuitivt den parameter som har 

störst inverkan på trycket. Skivans rotationshastighet påverkar dock lodpastans tryck mot 

sidan av profilen vilket är en mycket betydande parameter i det här sammanhanget. 

Profilens form styr med vilken vinkel lodpastan matas fram och påverkar därmed lodpastans 

hastighet intill profilen yta. Även det har en betydande del i trycket som uppstår mellan 

lodpasta och profil (14). Temperaturen på lodpastan beror till stor del av den omgivande 

temperaturen, men kan också påverkas av friktionen mellan lodpastan och profilen och 

beror därmed också t.ex. på profilens yta. Där kan en ytbeläggning på profilen spela en stor 

roll i försöken (15).      

George Babka (14) har gjort en studie för att se hur olika parametrar avgör vilken kraft som 

verkar på lodpastan under printning med hjälp av en microstencil. Studien visar att 

hastigheten som lodpastan breds ut med har störst effekt medan trycket på skrapan inte har 

någon eller mycket liten inverkan. Skrapans vinkel och volymen lodpasta påverkar också hur 

stor kraft som lodpastan utsätts för.      
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4 Utveckling av modelltest 

4.1 Experimentuppställning 

4.1.1 Syfte 

Den föreslagna modellen för modelltestet är en pinne-skiva uppställning där skruvens nock 

kan tänkas ha ”dragits ut” till en rak profil och lodpastan glider framför, vilket 

förklaras ytterligare i 4.1.2 och i 5.2.1. Syftet med denna förstudie var att 

undersöka hur en lodpasta beter sig i detta system.  

4.1.2 Uppställningen 

Ett plant provbord och en enkel rak profil (figur 10) som kunde fästas i en 

befintlig pinne-skiva uppställning tillverkades. Skruvpumpens cylindriska hus 

som består av gummi (FKM VC304) motsvaras i det här fallet av en gummiduk 

(Biltema art.nr 60240) vilken fästes med en dubbelhäftande folie på det plana 

provbordet. En last på 20 N applicerades 

på profilen för att efterlikna skruvens 

tryck mot det cylindriska huset. Skivans 

rotationshastighet var 38 rpm och testet 

utfördes vid rumstemperatur.  De första 

försöken gjordes med tandkräm som har 

en liknande viskositet som den lodpasta 

som används till kretskorten. Målet var att 

få en lagom mängd pasta att ligga kvar 

framför profilen för att efterlikna flödet i 

skruvpumpen. Pastan bildade en rulle som 

roterade framför profilen, vilket visas i 

figur 11, och därmed skapades ett 

kontinuerligt flöde av pasta gentemot 

profilens sida. Då skivan roterar uppstår 

det en skillnad i hastighet vid olika 

avstånd från centrum. Detta ledde till att 

pastan matades ut mot kanten av skivan 

om profilen monterades radiellt. För att 

motverka detta placerades profilen med 

en vinkel gentemot skivans radie och en spärr placerades 

på var sida om profilen. Dessa justeringar gjorde att 

pastan kunde behållas framför profilen på ett effektivt 

sätt.     

Figur 11. Tandkrämsförsök för att se 
hur pasta fördelade sig längs profilen 

Figur 10. Profilen i 
genomskärning 

Pastacylinder 

Rotationsriktning 

Profil 
Arm 
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4.1.3 Resultat  

Förstudien visade hur pastan rörde sig framför profilen, samt hur justeringar såsom att vrida 

profilen så att den fick en vinkel mot skivans radie kunde öka mängden pasta som roterade i 

pastacylindern framför profilen. Spärrarna fungerade bra vid lägre hastigheter men slets lätt 

av vid högre så lodpastan matades istället in framför profilen vid alla resterande försök. Den 

visade också att gummiunderlaget kunde hållas fast på ett bra sätt med hjälp av den 

dubbelhäftande folien utan att lossna vid hög belastning.   

 

4.2 Inledande test med lodpastor 

4.2.1 Syfte 

Ett antal körningar med lodpastor gjordes för att undersöka hur de beter sig i modelltestet 

samt för att hitta lämpliga rengörings- och analysmetoder. 

 

4.2.2 Metod 

Två lodpastor, A och B, hastighet, tryck och tiden varierades i testerna. Lodpasta som glidit 

ut mot kanterna matades försiktigt tillbaka in framför profilen med hjälp av en spatel. Efter 

en körning placerades profilen i ett isopropanolbad för att flussen och lodkulor som inte 

deformerats skulle lossna från profilens yta. Därefter studerades profilens yta i LOM och 

SEM.  

 

4.2.3 Resultat 

Efter de första körningarna kunde ingen deformation av kulorna ses i varken SEM eller i 

LOM, dock fanns ansamlingar av hela sfäriska kulor kvar på delar av profilen vilket kan ses i 

figur 12. Vid ökad rotationshastighet uppstod strukturer av kolbaserat material på profilens 

yta, troligtvis från hartsen som finns i flussen, se figur 13. Dessa rester var svåra att tvätta 

bort i isopropanol utan någon mekanisk hjälp, vilket inte kunde användas eftersom man då 

också riskerar att deformera lodkulorna. Ingen skillnad kunde ses mellan olika lodpastor, 

tryck eller olika långa körningar.  
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Figur 13. Kolbaserade rester från flussen, troligtvis harts Figur 12. Icke deformerade lodkulor på profilens yta 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Slutsats 
Vid högre rotationshastigheter uppstod mönster av kolbaserade rester från hartsen vilket 

inte påträffats i det verkliga fallet. Men dessa hastigheter var långt över den hastighet som 

skruven roterar med i skruvpumpen och studerades därför inte närmare.  

Modelltestet verkade lovande och ytterligare experiment utfördes i pinne-skiva 

uppställnigen.  

Det fungerade bra att tvätta bort flussen med hjälp av isopropanol och sedan studera 

profilens yta i både SEM och LOM.   
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5 Experiment 

5.1 Arbetets två delar 

Första delen bestod i att i modelltestet lyckas deformera lodkulorna på ett liknande sätt som 

de lodkulor som Mycronic hittat i sina undersökningar. (Detta visade sig inte vara helt enkelt 

utan krävde många försök och ändringar i modelltestet innan det lyckades.) Ett antal försök 

gjordes också för hand där en gummibit eller en spatel trycktes mot sidan av en profil och 

temperaturen varierades, för att se hur lodkulorna och flussen betedde sig vid olika 

temperaturer och lokalt högt tryck.   

I den andra delen utvärderades mer systematiskt olika parametrars inverkan på hur 

lodkulorna deformerades i modelltestet.  

5.2 Varierade parametrar 

De parametrar som varierades var enligt listan nedan.  

1. Profil 

2. Lodpasta 

3. Temperatur 

4. Tryck mot underlaget 

5. Rotationshastighet 

6. Motyta 

7. Tid 

Mycronic har redan tidigare testat olika profilgeometrier och olika lodpastor på andra sätt 

och sett vissa skillnader mellan dem. Därmed var det intressant att se om liknande resultat 

kunde uppnås med modelltestet som utvecklades i det här arbetet. Andra parametrar har 

diskuterats på företaget men inga tester har hittills gjorts.   

5.2.1 Profil 

Tre olika skruvprofiler som Mycronic var intresserade av kan ses i figur 14. Profil I är 

standardprofilen, de två övriga är profiler som Mycronic tror skulle kunna minska antalet 

partiklar som bildas i skruvpumpen. Profilens egg är utformad så att den ska efterlikna 

skruvens nock vilket är den del som trycker mot gummit i skruvpumpen. Skruvens diameter 

är 2,00 mm och gummihusets innerdiameter är 1.97 mm. Skruven är ungefär 50 mm lång 

men kontakten mellan gummit och skruvens nock är cirka 102 mm. Måtten på profilerna är 

valda så att de ska efterlikna skruvpumpens mått så långt det går och tillverkades i samma 

rostfria stål (SS 1.4305) som skruven består av. Då tillverkningen av profilerna krävde mycket 

hög precision anlitades en mekanisk verkstad för att tillverka dem. Avgjutningar gjordes med 

RepliSet-T3 för att säkerställa att profilerna hade rätt form.  
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Figur 14. Genomskärning och avgjutningar av de tre olika profilerna, I, J och K i respektive ordning 

5.2.2 Lodpasta 

I försöken användes tre olika lodpastor som enligt Mycronic har en tendens att vara extra 

problematiska, där C bedöms vara den mest problematiska och därefter B medan A ska vara 

den minst problematiska lodpastan av de tre. De är så kallade no-clean lodpastor och är 

blyfria. Handskar användes vid all hantering av lodpastorna då de innehåller ämnen som kan 

vara irriterande för huden. Lodkulornas diameter varierar i intervallet 15-25 μm för A och B, 

medan de i C ligger i intervallet mellan 5-25 μm.  

Lodpastornas metallinnehåll kan ses i tabell 1 nedan där A,B och C används istället för deras 

riktiga namn.  

Tabell 1 Lodpastornas metallinnehåll i atomprocent (Lodpastan A användes endast i förstudien)  

Metall / Lodpasta A B C 

Tenn  96.5 42 85 

Silver  3 0.4 12.5 

Koppar  0.5 0 2.5 

Vismut  0 57.6 0 
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Alla tre lodpastorna innehåller också harts och lösningsmedel som skyddar lodkulorna från 

att oxidera och löser upp oxider på kretskortet.  

5.2.3 Temperatur 

Skruvpumpens temperatur styrs inte på något sätt utan matningen sker vid rumstemperatur, 

eller eventuellt någon grad där över på grund av friktion och omgivande elektronik. Kulorna 

innehåller metaller med låg smältpunkt och dess egenskaper kan därmed påverkas vid 

relativt liten temperaturförändring. Samtidigt kommer också flussen att påverkas och ändra 

sin viskositet vid förhöjd temperatur och eventuellt ge en bättre smörjande förmåga.  

Temperaturen varierades därför att se om den påverkar hur mycket material som fastnar på 

skruven. Profilen värmdes med hjälp av en värmeplatta till +50°C, vilket är långt över den 

temperatur som lodpastan uppnår inuti matningsskruven men samtidigt långt under 

kulornas smälttemperatur (runt +140 °C, tennet har legerats med andra element för att 

sänka smälttemperaturen).  

 

5.2.4 Tryck mot underlaget 

 En svivlande hållare tillverkades där profilen monterades med hjälp av 

en skruv genom sig själv och ett kullager så att den kunde rotera fritt 

och därmed fördela trycket jämnt över profilens längd gentemot 

underlaget (se figur 15). Trycket varierades med hjälp av en påhängd 

last efter att armen som hållaren sitter i balanserats med hjälp av en 

motvikt. Hur stort trycket är mellan skruv och gummi inuti 

skruvpumpen var okänt och fick därför helt enkelt välja laster som 

bedömdes vara rimliga.  

I ett antal försök låstes armen istället fast i en given position så att den inte kunde röra sig i 

höjdled och då kunde inte heller lodkulorna smita under profilen.  

 

5.2.5 Rotationshastighet 

Skivans rotationshastighet varierades mellan 38 rpm och 155 rpm, vilket innebär 

glidhastigheter i intervallet 16-65 cm/s relativt underlaget på mitten av profilen. Skruvens 

typiska glidhastighet inuti skruvpumpen är beräknad till ca 15 cm/s. Dock skiljer sig 

glidrörelsen i det verkliga fallet från glidrörelsen i modelltestet. Då skruvpumpen roterar 

glider skruvens nock i en spiralformad rörelse längs med gummihusets innerdiameter medan 

i modelltestet glider profilens egg nästan vinkelrätt mot underlagets rörelserikting. I 

lodpastaprintern styrs vilken volym lodpasta som skall skjutas ut ur skrivarhuvudet med hjälp 

av skruvens rotationshastighet och därför varierades hastigheten relativt mycket.     

Figur 15. CAD-modell för 
den svivlande hållaren 
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5.2.6 Motyta 

Två olika underlag testades, gummi och glas. Gummit skulle efterlikna skruvpumpens 

verkliga hus som är ett FKM gummi med hårdheten 75 enligt metoden ”shore A”. Glaset var 

ett vanligt fönsterglas men gav en mycket plan yta vilket ledde till mindre störningar.    

 

5.2.7 Tid 

I många tribologiska system kan material eller nötningsfragment plockas upp under lång tid 

och sedan plötsligt orsaka ett haveri. På liknande sätt skapar klumpen som täpper igen 

munstycket ett plötsligt driftsstopp men kan ha funnits i systemet länge. Därför varierades 

tiden för att se hur fort partiklarna bildas.  

 

5.3 Analys 

För att kunna bedöma mängden material som fastnat på profilens yta användes mikroskopi, 

då lodkulorna är för små för att urskiljas med endast ögat. Ljusoptiskt mikroskop (LOM) 

användes för att få en överblick av profilens yta direkt efter en körning. För att kunna göra 

en bra uppskattning av modelltestets resultat studerades profilens yta dessutom i ett 

svepelektronmikroskop (SEM) som var utrustat med energidispersiv röntgenspektroskopi 

(EDS).       

 

5.4 Rengöring mellan körningar 

Efter varje körning uppskattades kvalitativt det material som fastnat på profilen, det vill säga 

mer hur partiklarna såg ut snarare än hur många deformerade lodkulor som hittats. För att 

kunna använda samma profil till flera olika körningar tvättades dessa genom att sänkas ned i 

isopropanol och försiktigt skrapas med en spatel. Därefter lades profilerna i etanol och 

sänktes ned i ett ultraljudsbad. Profilen studerades sedan i LOM för att säkerställa att inga 

rester från tidigare körningar fanns kvar.  
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6 Resultat 
 

Nedan grupperas försöken i olika serier för att illustrera inverkan av olika parametrar. Hela 

profilens längd undersöks och bilderna som visas är typiska exempel på de ansamlingar eller 

enskilda kulor som hittats. Del 1 är fokuserad på att lyckas deformera lodkulor, medan del 2 

inriktar sig mer på att utvärdera parametrarnas inverkan.  

6.1 Del 1 

6.1.1 Variation av påhängd last med gummiunderlag 

I tabell 2 visas serie A där lasten varierats medan övriga parametrar hölls konstanta. (Notera 

att A1 också skiljer sig i tid)   

Tabell 2 Serie A 

Försök Profil Last [N] Hastighet 
[rpm] 

Tid [min] Lodpasta Underlag Resultat 

A1 I 0,5 135 10 B Gummi Ingen 
deformation 

A2 I 2.5 135 15 B Gummi Ingen 
deformation 

A3 I 5 135 15 B Gummi Ingen 
deformation 

A4 I 10 135 15 B Gummi Ingen 
deformation 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 16. Nästintill ren profil med endast små kolrester och 
odeformerade kulor (A1) 

Figur 17. Odeformerade kulor inbäddade i kolrester (A2) 
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Figur 18. Kolrester och enstaka intakta lodkulor (A3) Figur 19. Mycket kolrester som laddar upp i SEM (A4) 

Försök A1-A4 kan ses i figur 16-19. Alla försök visar på ungefär samma resultat trots att 

lasten varierats mellan 0,5-10 N. Hela odeformerade lodkulor inbäddade i kolrester från 

hartsen återfinns på profilerna.  
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6.1.2 Variation av glidhastighet 

I tabell 3 visas serie B där hastigheten varierats medan övriga parametrar hölls konstanta.  

Tabell 3 Serie B 

Försök Profil Last [N] Hastighet 
[rpm] 

Tid [min] Lodpasta Underlag Resultat 

B1 I 20 38 20 B Gummi Ingen 
deformation 

B2 I 20 57 20 B Gummi Ingen 
deformation 

B3 I 20 46 20 B Gummi Ingen 
deformation 

 

 

Figur 20 och 21 visar försök B1 och B2 där glidhastigheten varierats. I figur 20 ses ett 

exempel på en ansamling av odeformerade lodkulor som fastnat på profilens egg.   

Figur 21. Intakta lodkulor som ligger inbäddade i kolrester. 
(B2) 

Figur 20. Ansamlingar av odeformerade kulor som hålls ihop 
av kolrester. (B1) 
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6.1.3 Variation av temperatur vid lokalt högt tryck 

I tabell 4 visas serie C och D där en gummibit eller spatel trycktes mot en stålprofils sida för 

hand och temperaturen varierades. Resultaten kan ses i figur 22,23,25 och 26. Ett försök där 

flussmedlet tvättats bort prövades också och kan ses i figur 24. 

Tabell 4 Serie C och D 

Försök Temperatur 

[°C] 

Lodpasta Motyta Resultat 

C1 25 B Gummi Ingen 
deformation 

C2 50 B Gummi Ingen 
deformation 

D1 25 B utan 
fluss 

Stålspatel  Kulorna 
deformerades 
mycket lätt 

D2 25 B Stålspatel Kulorna 
deformerades 
mycket lätt 

D3 50 B Stålspatel Kulorna 
deformerades 
mycket lätt 

 

 

 

Figur 22. Intakta lodkulor omgivna av fluss. Försöket gjordes 
mot profilens bulkmaterial och har inte tvättats innan SEM-
undersökningen och har därför mycket fluss kvar runt 
lodkulorna. (C1) 

Figur 23. Intakta lodkulor omgivna av fluss. Försöket gjordes 
mot profilens bulkmaterial och har inte tvättats innan SEM-
undersökningen och har därför mycket fluss kvar runt 
lodkulorna. (C2) 
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Figur 24. Ansamlingar av kulor, delvis deformerade. Notera att flussen tvättades bort innan kulorna deformerades med 
spateln. (D1)  

 

Figur 25. Kulorna deformerades omgivna av fluss, med en spatel. (D2) 

 

Figur 26. Omgivna av fluss och vid förhöjd temperatur deformerades kulorna enkelt med en spatel. (D3) 
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Figur 27 EDS-kartläggning av försök D2 där gul står för kol, röd är tenn och grön är vismut.  

I figur 27 visas en EDS-kartläggning av försök D2 där man tydligt kan se att de utplattade små 

partiklarna innehåller tenn och vismut vilket bekräftar att det är deformerade lodkulor. Man 

kan också se att flussen till stor del består av kol. 

 

   
C 

Sn Bi 



__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
~ 22 ~ 

 

6.1.4 Variation av påhängd last med glasunderlag 

I tabell 5 visas serie E där lasten varierats på olika sätt medan övriga parametrar hölls 

konstanta och underlaget var glas. (Notera att E3 också skiljer sig i tid.) 

Tabell 5 Serie E  

Försök Profil Last [N] Hastighet 
[rpm] 

Tid 
[min] 

Lodpasta Underlag Resultat 

E1 I 5 38 10 B Glas Ingen 
deformation 

E2 I 10 38 10 B Glas Ingen 
deformation 

E3 I Fastlåst 
läge 

38 5 B Glas Deformerade 
kulor, men 
inga större 
partiklar 

 

 

Figur 28 och 29 visar odeformerade lodkulor 

inbäddade i kolrester på profilens egg. I försök 

E3 låstes armen fast så att den inte kunde röra 

sig i höjdled och då uppstod en deformation av 

lodkulorna, vilket kan ses i figur 30.    

  

Figur 28. Odeformerade kulor inbäddade i kolrester. (E1) 

Figur 29. Odeformerade kulor inbäddade i kolrester. (E2) Figur 30. Deformerade kulor på eggen. (E3) 
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6.2 Del 2 

6.2.1 Parametrarnas inverkan 

I tabell 6 visas serie E där flera parametrar varierats mellan körningarna. Notera att samtliga 

är körda med armen i fastlåst läge eftersom det enligt del 1 krävdes för att få en 

deformation av kulor. 

Tabell 6 Serie F 

Försök Profil Last [N] Hastighet 
[rpm] 

Tid [min] Lodpasta Underlag Resultat 

F1 I Fastlåst 
läge 

38 5 B Glas Deformerade 
kulor, men 
inga större 
partiklar 

F2 I Fastlåst 
läge 

38 5 C 
 

Glas Deformerade 
kulor, men 
inga större 
partiklar 

F3 K Fastlåst 
läge 

38 5 C 
 

Glas Deformerade 
kulor, men 
inga större 
partiklar 

F4 J Fastlåst 
läge 

38 5 C 
 

Glas Stora 
partiklar 
bildades av 
deformerade 
kulor 

F5 K Fastlåst 
läge 

38 5 B Glas Deformerade 
kulor, men 
inga större 
partiklar 

F6 J Fastlåst 
läge 

38 5 B Glas Stora 
partiklar 
bildades av 
deformerade 
kulor 

F7 I Fastlåst 
läge 

57 5 B Glas Deformerade 
kulor, men 
inga större 
partiklar 

F8 K Fastlåst 
läge 

38 20 B Glas Deformerade 
kulor, men 
inga större 
partiklar 
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Figur 31. Kulorna har deformerats men inte agglomererat 
(F1) 

Figur 32. Kulorna har deformerats men inte agglomererat 
(F2) 

Figur 33. Kulorna har deformerats men inte agglomererat. 
(F3) 

Figur 34. Agglomerat av deformerade lodkulor (F4) 

Figur 35. Kulorna har deformerats men inte agglomererat. 
(F5) 

Figur 36. Agglomerat av deformerade lodkulor. (F6) 
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6.2.2 Profil 

Profilernas inverkan kan ses genom att jämföra F2, F3 och F4 (figur 32, 33, 34) i tabell 6. Den 

största skillnaden är att större agglomerat av lodkulor hittades på J profilerna men inte på 

någon av de andra två profilerna.  

6.2.3 Lodpasta 

Lodpastornas inverkan kan ses genom att jämföra F1 och F2 (figur 31, 33) där profil I 

användes. I båda fallen fick man deformerade kulor men ingen skillnad mellan lodpastorna 

kunde ses.  

På samma sätt kan F4 och F6 (figur 34, 36) med profil J jämföras. Stora partiklar bildades i 

båda fallen men inte heller här kunde någon skillnad mellan lodpastorna ses. 

Slutligen kan samma typ av jämförelse göras för profil K, försök F3 och F5 (figur 33,35). 

Deformerade kulor bildades men ingen skillnad mellan lodpastorna kunde ses.   

6.2.4 Hastighet 

Inverkan av hastigheten kan ses genom att jämföra F1 och F7 (figur 31, 37) men hade inte 

någon betydelse för agglomeratens storlek eller antal i dessa försök. 

6.2.5 Temperatur 

Temperaturens inverkan kan ses i D1, D2 och D3 (figur 24, 25, 26). Lodkulorna 

agglomererade lättare vid rumstemperatur än vid förhöjd temperatur. Vid +50 °C var det 

svårare att lyckas deformera lodkulorna då de gled runt spateln i flussen mycket lätt.  

Figur 37. Kulorna har deformerats men inte agglomererat. 
(F7) 

Figur 38. Kulorna har deformerats men inte agglomererat. 
(F8) 
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6.2.6 Motyta och tryck mot underlaget 

Lodkulorna deformerades endast vid användning av glasunderlaget och fastlåst arm. Ett 

antal försök gjordes att använda gummiunderlaget då armen var fastlåst, men friktionen 

blev för hög mellan profilen och underlaget så att gummit revs upp och skadades vilket ledde 

till att försöken avbröts. 

6.2.7 Tid 

Slutligen kan inverkan av tiden studeras genom att jämföra F5 med F8 (figur 35, 38). Tiden 

påverkade inte agglomeratens storlek men fler deformerade kulor hittades på den profil som 

körts längre.  
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7 Diskussion 
 

7.1 Inverkan av olika parametrar 

Profilerna I och K betedde sig relativt lika, där kulorna deformerades på liknande sätt men 

inga större partiklar hittades. Profilen J skilde sig från de övriga genom att större partiklar 

agglomererade på profilens egg. Troligtvis uppstod en kil-effekt på grund av profilens 

rundade form.  

Inga större skillnader mellan lodpastorna kunde upptäckas i modelltestet trots att 

lodpastorna har olika stor tendens att täppa igen munstycken. Enligt Mycronic ska C vara 

den mest problematiska lodpastan och därefter B medan A ska vara den minst 

problematiska lodpastanav de tre.    

Det var enklare att deformera lodkulorna vid rumstemperatur än vid +50°C med spateln. Det 

beror troligtvis mer på hur flussens egenskaper ändras med temperaturen än lodkulornas. 

Det vore intressant att ändra temperaturen vid en körning på pinne-skiva uppställningen för 

att se hur den påverkar i det fallet, men hanns inte med i detta arbete.   

För att få en deformation av lodkulorna var armen tvungen att låsas så att den inte kunde 

röra sig i höjdled. Troligtvis blir lyftkraften från flussen tillräckligt hög för att lyfta profilen 

upp från underlaget i de fall där en last placerats på armen. I skruvpumpen finns inget 

utrymme för lodpastan att sära på skruven och gummit som ligger i ständig kontakt med 

varandra. Eventuellt kan en högre last ge samma resultat som det fastlåsta läget men då 

finns risken att utrustningen kan skadas.  

Vid de högre rotationshastigheterna uppstod strukturer av ett kolbaserat material, troligtvis 

harts. Dessa strukturer har inte setts till i skruvpumpen och valdes därför att inte studeras 

närmare. Ingen större skillnad i antalet deformerade lodkulor kunde upptäckas vid olika 

hastigheter. 

Underlaget bör vara så plant som möjligt för att slippa oönskade effekter som att lodpasta 

smiter under vissa delar av profilen och att tryckskillnader över profilens längd kan uppstå. 

Deformation av kulorna kunde endast ses mot glasunderlaget. Ett försök gjordes att använda 

gummiunderlag då armen låstes i höjdled, men då blev friktionen mellan profil och underlag 

för hög så att gummit skadades och revs upp.   

Antalet deformerade kulor blev fler desto längre körningen pågick men agglomeraten blev 

inte större. Det vore intressant att göra en ännu längre körning för att se om agglomeraten 

på något sätt växer ihop efter ett tag. 
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Resultaten från undersökningen tyder på att modelltestet skulle kunna användas i 

fortsättningen för att dra slutsatser om olika parametrar, men en större parameterstudie bör 

göras först för att få en säkrare bild av hur resultaten ska tolkas.  

 

7.2 Jämförande av partiklar 
 

De partiklar som hittades i serie F skiljer sig i struktur gentemot Mycronics bilder och har 

troligtvis inte bildats på samma sätt. Det skulle kunna vara så att partikeln som Mycronic 

hittat (figur 39) är en defekt i tillverkningen av pulvret och har inte skapats inuti 

skruvpumpen, kulorna ser ut att vara hopsmälta snarare än tillplattade. I figur 40 visas ett 

exempel på en partikel som bildats i modelltestet där en tydlig mekanisk deformation kan 

ses.   

 

7.3 Svårt att deformera och agglomerera lodkulor 

Troligtvis var det en kileffekt som skapades mellan profilen och underlaget, där lodpastan 

trängde in och lyfte profilen så att lodkulorna kunde smita under profilen utan att 

deformeras. Då armen låstes så att den inte kunde röra sig i höjdled fanns inte den 

möjligheten och en deformation av lodkulorna uppstod.  

7.4 Hur verklighetstroget är modelltestet? 

I både verkliga applikationen och i modelltestet har vi en glidande kontakt där 

glidhastigheterna liknar varandra. Då armen hade ett fastlåst läge och lodpastan därför inte 

Figur 39. Partikel som Mycronic hittat i ett reklamerat munstycke. Figur 40. Partikel som skapats i modelltestet. 
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kunde lyfta upp profilen motsvarar det ganska bra hur gummihylsan inte kan pressas bort av 

lodpastan i skruvpumpen utan har en fix position gentemot skruven. Vi vet att rörelsen inte 

är exakt den samma, lodpastan utsätts inte för samma tryck och många andra faktorer är 

inte exakt likadana i verkligheten som i modelltestet, men jag tror ändå att testet är 

tillräckligt verklighetstroget för att kunna dra slutsatser om olika parametrar.    

8 Slutsatser 
 

 Troligtvis har inte partiklarna som Mycronic hittat skapats på samma sätt som i 

modelltestet. Microstruktur och form på partiklarna som Mycronic hittat tyder 

snarare på att dem kommer från tillverkningen av lodkulorna än att de skapats inuti 

skruvpumpen. 

 Det var förvånansvärt svårt att agglomerera partiklar i modelltestet. Efter många 

försök och ändringar i modelltestet uppstod till sist agglomerat som påminner om 

dem som Mycronic hittat. 

 Fastlåsning av armen måste användas för att lyckas deformera kulor.  

 Profilens geometri och underlaget påverkade resultatet i modelltestet. Profil J 

skapade någon sorts kileffekt mot underlaget där partiklar kunde växa till. Ingen 

deformation av lodkulor kunde ses då gummi användes som underlag. 

 Typen av lodpasta, rotatioshastigheten och tiden hade inte så stor inverkan i 

testerna. 

 Modelltestet kan användas för att utvärdera olika parametrars inverkan. 

9 Framtida arbete 
 

För att få en bättre uppfattning om hur alla parametrar inverkar i testet skulle en utökad 

parameterstudie genomföras. Det vore intressant att variera temperaturen och se hur den 

inverkar i modelltestet, både med avseende på lodkulornas temperaturberoende men också 

med avseende på flussens. Om det på något sätt går att använda gummiunderlag då armen 

är i ett fastlåst läge, så att man kan jämföra underlaget i detta fall, vore det mycket bra.   
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