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ELŐSZÓ
Dolgozatomat a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és
Járműmérnöki Kar Gépjárműtechnológia Tanszéken (korábbi Gépjárművek és Járműgyártás
Tanszék) végzett kutatómunkám eddigi eredményeiből állítottam össze. A kutatómunkát
2011-2014 között, egyetemi hallgatóként, Tudományos Diákköri munka keretében kezdtem el,
majd 2014 és 2017 között doktoranduszként, majd 2017-2018 között egyetemi tanársegéd
beosztás mellett folytattam.
Témája a határfelületi jelenségek vizsgálata, amely mind tudományos, mind alkalmazási
oldalról jelentős. Jelentősége kiemelkedő a járműipar és a gyártástechnológiák területén is.
Eredményeimet több tudományos fórumon – hazai és nemzetközi folyóiratokban,
konferenciákon – publikáltam.
Kutatásom során jelentős szerepet szántam a megszerzett ismeretanyag továbbadásának is. Erre
a graduális oktatások során, TDK- és szakdolgozat témavezetői tevékenységem folyamán került
sor. A megtartott egyetemi előadások, gyakorlatok, és laborfoglalkozásokon kívül 13 db
szakdolgozat, 8 db TDK dolgozat, 1 db OTDK dolgozat témavezetője voltam eddig.
Munkám során anyagi támogatást kaptam az ÚNKP-17-3-III-BME-252 számú ösztöndíjából.
Ezúton is köszönöm kutatómunkám során nyújtott segítséget, szakmai támogatást Dr. Weltsch
Zoltánnak, illetve minden további segítséget, melyeket dolgozatom végén részletesen
felsorolok.

Hlinka József
okleveles járműmérnök, közlekedésmérnök
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A DOLGOZATBAN HASZNÁLT JELÖLÉSEK JEGYZÉKE
A dolgozatban használt jelölések jegyzéke, a dolgozatban való előfordulás sorrendjében.
Θ [°]

peremszög,

σSV

a szilárd-vákuum határfelületi energia,

σSG

a szilárd-gőz határfelületi energia,

σSF

a szilárd-folyadék határfelületi energia,

σFG

a folyadék-gőz felületi feszültség,

πSG

az adszorbeált gőz kétdimenziós felületi nyomása,

SFSG

szétterülési együttható,

WFSG

reverzibilis adhéziós energia (munka),

TFSG

nedvesítési feszültség,

Gb

Gibbs-energia,

Gs

felületi moláris Gibbs-energia,

TEMp,l

Transversal Electromagnetic Mode, Transzverzális Elektromágneses Módus,

λ [μm]

hullámhossz,

Rm [MPa] szakítószilárdság,
ReH [MPa] folyáshatár,
CW

Continuous wave, folyamatos üzemű,

pgcsúcs

görbületi nyomás a csúcson,

R [m]

görbületi sugár,

ρ

sűrűség,

g

gravitációs állandó,
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SEM

Scanning Electron Microscope, pásztázó elektronmikroszkóp,

EDS

Energy Dispersive Spectroscopy, Energia-diszperzív röntgen elemanalízis

XRD

X-ray Diffraction, röntgendiffrakciós vizsgálat,

TEM

Transmission Electron Microscope, transzmissziós elektronmikroszkóp,

XPS

X-ray Photoelectron Spectroscopy, röntgen fotoelektronspektroszkópia,

AES

Auger Electron Spectroscopy, Auger elektronspektroszkópia,

ΔG

szabadentalpia,

R

∙

egyetemes gázállandó,

T [K]

hőmérséklet,

Ra [μm]

átlagos felületi érdesség,

Rz [μm]

egyenetlenség magasság,

th [s]

hatásidő,

P [W]

lézersugár teljesítmény,

IMC

intermetallikus vegyület,

IML

intermetallikus réteg,

λc [mm]

cut off, határ hullámhossz.
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1. BEVEZETÉS
A járműipar az egyik legdinamikusabban fejlődő iparág, ezért a hozzá kapcsolódó technológiák
kutatása-fejlesztése kiemelt jelentőségű. A járművekben növekvő mennyiségben jelennek meg
az elektronikus rendszerek és bennük nagy számban fordulnak elő elektronikai kötések,
forrasztások, ezért a jármű üzemi körülményei kapcsán az elektronikus eszközök minőségének
javítása a megbízhatóság egyik kulcseleme. Tehát a lágyforrasztott kötések megfelelő
biztonsággal történő elkészítése jelentős szerepet kap. A folyékony és szilárd halmazállapotú
anyagkapcsolatokban a legjelentősebb befolyásoló tényezők közé tartoznak a határfelületi
tulajdonságok.
Kondenzált anyagok – szilárd testek és folyadékok – belsejében minden atomot egyensúlyi
koordinációs környezet jellemez (eltekintve a rácshibáktól). Ennek lényege, hogy rövidtávon
– az első koordinációs, kb. rácsállandónyi távolságban – az erők egyensúlyáról beszélünk, így
az alkotó atomok méretei és töltésük jellege által meghatározott koordinációs szám alakul ki.
Ezzel ellentétben a tömbi környezet a felület közelében nem mondható egyensúlyinak
(koordinációs szám, helyi összetétel). Ezek alapján a felületi réteg termodinamikai értelemben
metastabilnak tekinthető, vagyis a tömbi tulajdonságoktól eltérő jellemzők alakulnak ki.
Az említett kötőerők a felület környezetére hatnak, a kiegyenlítetlenség megnyilvánulása az ún.
felületi feszültség megjelenése folyadékokban, ami csepp alak kialakulására készteti azt, és a
nedvesítési tulajdonságot alapvetően meghatározza [1, 2, 3].
A nedvesítési tulajdonság megjelenése a mindennapokban is megfigyelhető, például, ha egy
higanyos hőmérő eltörik, a padlón a higany ’golyók’-ká áll össze, mert a felületi feszültség
gömb alak megvalósítására törekszik. Ellentétben ezzel, ha ugyanakkora mennyiségű vizet
öntünk ki ugyanarra a padlóra a víz várhatóan nagyobb felületen fog szétterülni és jobban
nedvesíti a felületet. A nedvesítőképességet elsősorban a folyadékok szilárd felületeken való
szétterülésével jellemezhetjük. Ennek közvetlen mérőszáma a peremszög (Θ), azaz a két fázis
érintkezése mentén kialakuló illeszkedési szög.
A nedvesítési jelenségekkel kapcsolatos kutatások döntő többsége a folyadékokkal foglalkozik,
csak egy kis része foglalkozik a magas hőmérsékletű fémolvadékokkal [J1, 8, 9], pedig azok
ipari jelentősége kiemelkedő. Az ipari alkalmazásokban kétféleképpen használhatjuk ki a
nedvesítési jelenségeket: ha rossz nedvesítési körülmények, vagy ha jó nedvesítési
körülmények szükségesek. Rosszul nedvesítő körülmények akkor szükségesek, amikor két
anyagot egymástól el szeretnénk különíteni, vagy nem szeretnénk, hogy szoros kapcsolatot
létesítsenek egymással. Például, ha valamilyen bevonatot hozunk létre, de vannak olyan részek
a bevonat környezetében, amelyek a bevonó anyaggal nem érintkezhetnek, illetve
gondolhatunk repülőgépek jegesedésmentesítésére is.
A járműipar számos területén is jelentős szerepet tölt be a nedvesítési jelenség, például a
forrasztott kötések esetében. Ezért célom az elektronikában gyakran használt réz, valamint acél
és az ólommentes forraszpaszta nedvesítési tulajdonságainak kutatása.
A forrasztások nagyipari, elektronikai gyártásban legelterjedtebb fajtája az újraömlesztéses
(reflow) forrasztás. A dolgozatban vizsgálom, hogy a forrasztási hőmérsékleten többször átesett
alaplemezen milyen nedvesítési tulajdonság változások mutatkoznak. A vizsgálataimat tiszta
réz és ónozott nyomtatott áramköri (továbbiakban NYÁK) lemezen végeztem ólommentes
SAC305 típusú forraszpasztával. Az újraömlesztéses reflow kemencés forrasztások esetében a
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forrasztás atmoszférája jelentékenyen befolyásolja a forrasztott kötést. Kísérleteimben a
forrasztási atmoszféra hatását vizsgálom a nedvesítő képesség változtatása érdekében.
A forrasztás során jelentős befolyással bír a felületi feszültség alakulása. A forraszanyag és az
alapanyag nedvesítési viszonyai nemcsak a vegyi összetétellel és a forrasztási atmoszférával
módosíthatók. A modern gyártási technológiák felhasználásával lehetőség nyílik olyan
felületkezelések végrehajtására, amelynek hatására a felületen optikailag nem érzékelhető
változás mégis megváltoztatja a felületi tulajdonságokat. A lézer olyan koncentrált
energiasugár, amely a munkadarabra ható erő és közvetlen kontaktus nélkül képes a
megmunkálási lehetőségek széles skáláját nyújtani a hőkezelésektől a hegesztésen és a vágáson
át a fúrásig. Annak a lehetőségét vizsgálva, hogy a felületek nedvesítési tulajdonságait hogyan
módosíthatjuk, felmerül a kérdés, vajon a felületen optikai változást nem okozó lézersugaras
felületkezelés okoz-e változást a nedvesítő képességben a forraszanyag és a szubsztrát anyaga
között? A felületek előzetes lézersugaras felületkezelésével, a forrasztott kötés minőségére
gyakorolt pozitív hatása esetén, a kötések minőségét javító, a gyártási folyamatba beépíthető
technológiai lépés tervezhetővé válik.
A dolgozat összefoglalja, és értékeli a nemzetközi irodalomban fellelhető eredményeket, és a
kísérleti munka eredményeivel választ ad a többszöri újrahevítések és az atmoszférikus
körülmények nedvesítési tulajdonságokra gyakorolt hatására. Ugyancsak leírja, hogy az
előzetes lézersugaras felületkezelés milyen hatással van a lágyforrasztáskor kialakuló
nedvesítési tulajdonságokra különböző felületkezelt alapanyagok esetén.
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2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS
Az irodalmi áttekintés fejezetben bemutatom a dolgozatom témájához kapcsolódó irodalmak
összefoglalóját, kitérve a forrasztásra, mint kötéstchnológiára, a forrasztásoknál megjelenő
nedvesítési tulajdonságokra valamint a lézersugaras felületkezelésekre és azok nedvesítési
tulajdonságra való hatásukra.

2.1. FORRASZTÁS, MINT KÖTÉSTECHNOLÓGIA
Egyes alkatrészekből vagy szerkezeti csoportokból kész gyártmányokat különféle kötési
eljárásokkal lehet összeállítani. A kötéstechnológiákat csoportosíthatjuk, mint mechanikai
kötés, adhezív kötés, forrasztás, hegesztés, szilárdfázisú kötés. A forrasztás egyike a legrégebbi
kötéstechnológiai eljárásoknak, rendelkezik több kötésmód előnyös tulajdonságaival. Például a
forrasztott kötések szilárdsága tart a hegesztett kötések szilárdsága vagy diffúziós kötések
szilárdsága felé, ugyanakkor a mechanikus kötéstípusokhoz hasonlóan bontható a kötés [4]. A
kötéstechnika széles skáláján sok feladat megoldására műszaki és gazdasági szempontból is a
forrasztás a legkedvezőbb lehetőség. A forrasztás elve egyszerű, azonban az eljárási módok
sokfélék. A forrasztási technológia mai fejlettségi szintjét az alapfémekhez és a kötési
igénybevételekhez alkalmazott forraszanyagok, célszerű technológia és nagyfokú
automatizálás jellemzi [5]. A forrasztás a fémek megömlés nélküli egyesítése, megömlesztett
forraszanyaggal, amelynek olvadási hőmérséklete kisebb, mint a forrasztandó fémeké. Az
alkalmazandó kötéstechnológiai eljárást műszaki és gazdasági szempontok alapján választjuk
ki. Az eljárás kiválasztása során azonban ügyelni kell arra, hogy a szerkezet az illető kötési
eljárásnak megfeleljen. A forrasztás nagy teljesítményű kötési eljárás. Technológiai, valamint
gazdaságossági előnyei folytán mind nagyobb mértékben alkalmazzák a különféle
iparágakban [5].
A forrasztott kötések élettartama és megbízhatósága szempontjából elengedhetetlen ismernünk
a forraszanyagok mechanikai tulajdonságait, melyeket nagyban meghatároz a forraszanyag és
a forrasztandó fémek között ébredő tapadás, azaz az adhézió mértéke. Ez utóbbi szoros
kapcsolatban áll a határfelületi jelenségekkel, azon belül is a nedvesítési tulajdonságokkal. Ha
a fémolvadék a szilárd fém felületét nem nedvesíti jól, akkor gyenge kötés alakulhat ki, amely
a forrasztott kötést ért mechanikai terhelésnek, vibrációnak nem, vagy csak kis mértékben képes
ellenállni [6].
A forrasztásnál az olvadt forraszfém nedvesíti az összekötendő alkatrészek felületeit és alakítja
ki a kötést. Lágyforrasztás (angol szakirodalomban soldering) esetében a forraszfémnek az
olvadáspontja 450°C-nál kisebb. Nagyobb olvadáspontú forraszanyagok esetében
keményforrasztásról (angol szakirodalomban brazing) beszélünk. A forrasztott kötések
rendelkeznek a hegesztett és diffúziós kötés kedvező mechanikai tulajdonságaival, ugyanakkor
a komponensek károsodása nélkül a kötés szétbontható, mint az oldható mechanikai kötések.
Ezek a tulajdonságok teszik a forrasztást sokoldalúvá [4]. Például, el lehet kerülni a belső
feszültségeket, nem kívánatos szövetátalakulásokat és vetemedéseket, de fontos szempont az
is, hogy a kisebb hőbevitel következményeképpen jelentősen gazdaságosabb eljárásról van szó,
mint a hegesztés. A pozitívumok közé sorolhatjuk még a kötés rövid műveleti idejét és
automatizálhatóságát, példaként gondolva akár az elektronikában használatos szabad szemmel
nem vagy alig lekövethető chipbeültető gyártósorokra. Ezzel együtt a nagy számban
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alkalmazott, jól tervezett kötések teljes élettartamuk során képesek megfelelni szigorú minőségi
és gazdasági kritériumoknak. Természetesen, ennek a kötéstípusnak is jelentkeznek az ipari
alkalmazás során gyengeségei és hátrányai.
A forraszthatóság régi definíció szerint az a képesség, hogy a felületet az olvadt forraszanyag
nedvesíteni tudja. A forraszthatóság definiálásánál mindig valamely nedvesítési
megfogalmazásra lehet jutni. A modern forrasztástechnológiában sok gyártási paraméter
befolyásolja a forrasztást, így a forraszthatóság definíciója komplexebb [7]. A nedvesítési
képesség a forraszanyag, a folyasztószer (angol szakirodalomban flux) és a szubsztrát
tulajdonságainak komplex kombinációja, amely laboratóriumi körülmények között nyugvó
csepp módszerrel vagy nedvesítési erő mérésével vizsgálható. A forrasztott kötés elkészítésénél
törekednünk kell fémoxidoktól mentes fémfelületek forrasztására, ezért a felületi oxidok
oldására és a környezeti hatások elleni védelem miatt van szükség folyasztószer alkalmazására.
Az olyan kiinduló alaplemezeket, amelyekre a későbbiekben valamilyen technológiai lépés
eredményeként újabb anyagmennyiség kerül, szubsztrátoknak nevezzük. A forraszthatóság,
mint fogalom kapcsolódik a forrasztási folyamattal, a forrasztási ’ablakkal’ és a forrasztandó
alkatrészekkel. A forraszthatóság tehát több változót tartalmaz, így a nedvesítéstől
megkülönböztethető fogalom, de kétségkívül összefügg vele [7]. Definíció szerint a nedvesítés
két partner anyag azon tulajdonsága, hogy egy folyékony halmazállapotú anyag, hogyan terül
el egy szilárd anyag felületén [145]. Nedvesítés vizsgálatakor a peremszöget mérjük, amely a
szilárd felületre helyezett folyadékcsepp kontaktszöge (Θ) (1. ábra). Ha a peremszög értéke 090° közötti, akkor nedvesítésről beszélünk, ha 90-180° közötti a peremszög akkor az
anyagpárosítás nem nedvesítő [146].

1. ábra: Peremszögmérés nyugvó csepp módszerrel és a kontaktszög (Θ)
Lágyforrasztás esetén a megolvadt forraszanyag femolvadék nedvesíti a forrasztandó
alkatrészeket. Az elektronikai alkatrészeket leggyakrabban egy NYÁK lemezhez forrasztják,
amelynek feladata az egyéb elektronikai alkatrészek hordozása, ugyanakkor a közöttük és a
környezettel való elektromos kapcsolat megvalósítása. Az újraömlesztéses ún. reflow forrasztás
a felületszerelt NYÁK lemezek legelterjedtebben használatos gépi forrasztási technológiája. Az
újraömlesztéses forrasztás tipikus gépi eszköze az alagútkemence. Az alagútkemencében
egyenletes sebességel mozgó fém szállítószalag viszi végig a NYÁK lemezre felhordott paszta
lenyomatokba beültetett alkatrészeket. Az alagútkemencében a belépő nyílástól kezdve több,
külön szabályozható fűtőmodul, míg a kilépésnél hűtőmodul helyezkedik el. A fűtőmodulok és
hűtőmodulok hőmérsékleteinek és a szállítószalag sebességének összehangolt szabályozásával
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az adott gyártmányhoz optimálisan alkalmas hőprofil állítható be [10]. A dolgozatomhoz
használt nedvesítésvizsgálati eljárás a reflow forrasztási technológiával közelíthető a legjobban,
egy kemencébe helyezett minta környezetének hőmérséklete egy meghatározott hőmérséklet
profil szerint változik.

2. ábra: Reflow kemence keresztmetszeti rajza [11]
Reflow forrasztás esetében forraszpasztát használnak forraszanyagként. A forraszpasztát
stencilnyomtatás során viszik fel a NYÁK megfelelő helyeire, ahova a forrasztandó
komponensek kerülnek (3. ábra). A forraszpaszta, mint egy ragasztó, legtöbbször biztosítja a
kis elektronikai komponensek rögzítését a forrasztás során. Bizonyos komponenseknél egyéb
ragasztót vagy kitöltő anyagot is alkalmaznak a NYÁK-hoz való rögzítéshez. A felépített
NYÁK lemezt ezután felmelegítik a forraszfém likvidusz hőmérséklet fölé, és a
forraszpasztában lévő forraszfém megolvad, nedvesíti a forrasztandó felületeket, és lehűlve
kialakítja a forrasztott kötést [12].

3. ábra: Reflow forrasztás lépései [13]
A forraszanyagok gyártási alakja lehet huzal, forrasztópálca, fólia, lemez, forrasztótuskó
(hullámforrasztás) vagy az általam felhasznált forraszpaszta [14]. A forraszpaszták a szilárd
forraszanyaggal szemben nagy sűrűségű paszta állapotban, összekeverve tartalmazzák a
megfelelő forraszanyagokat és folyasztószereket [15]. A forraszpaszta viszokozitása
kb. 180-220 Pas, de a paszta e tulajdonságát célszerű a forrasztási folyamathoz igazítani. A
krémes állag lehetőséget nyújt arra, hogy a pasztát stencilnyomtatással juttassák a forrasztandó
felületre, ezzel egy gyors, nagy termelékenységű folyamatot létrehozva. A folyasztószer
szerepe kettős a pasztában. Elsődlegesen azzal segíti a forraszthatóságot, hogy a forrasztás
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során az oxidréteget eltávolítja a fém felületéről. További feladata, hogy a forraszfém
anyagának megfelelő hordozója legyen, a paszta állaga megfeleljen a felvitelhez,
tároláshoz [12].
A folyasztószer elősegíti a nedvesítést és a forraszanyag szétterülését a munkadarabon. A
folyasztószer részt vesz a felületen kialakult oxid eltávolításában, vagy megakadályozza annak
képződését [16], továbbá bármely nem oxidáló atmoszféra segítheti a folyasztószer hatását,
ezáltal javítja a forraszhatóságot [17]. Azonban nem alkalmas és nem használható a
szennyeződés, vastagabb oxidrétegek eltávolítására. A folyasztószerekkel szemben támasztott
követelmények közül az a legfontosabb, hogy kisebb olvadáspontúak legyenek, mint a
forraszanyagok [18].

4. ábra: A nedvesítési vizsgálataimnál alkalmazott forrasztási hőprofil SAC forraszanyagnál
Reflow kemencés forrasztás esetén a hőprofil 4 részre bontható (4. ábra).
1. Előmelegítési szakasz: A NYÁK és a komponensek felmelegítése a környezeti
hőmérsékletről ~170°C-ra. A forraszpasztában lévő folyasztószer illékony összetevői
elpárolognak. Az előmelegítés szakaszában kritikus paraméter a fűtési sebesség. A
fűtési sebesség 1-3°C/sec között kell legyen, hogy a NYÁK-ot és az elektronikai
komponenseket ne érje hősokk. A nagy fűtési sebesség folyasztószer fröccsenéseket
vagy forrasz golyók fröccsenését eredményezi.
2. Hőntartási szakasz (Soak stage): Azaz szárítás vagy elő reflow szakasz, a hőmérséklet
170-220°C között tartandó egy megadott ideig, 60-120 s-ig. Ez a szakasz segíti
kiegyenlíteni a hőtehetetlenség-különbségeket a kisebb és nagyobb elektronikai
komponensek között. A folyasztószer ebben a szakaszban aktiválódik, és a
forrasztandó felületeket oxidmentesíti. Az aktivált folyasztószer védi a felületeket az
újraoxidálódástól. Ha ez a szakasz elhúzódik és a folyasztószer elbomlik, forrasztási
problémák léphetnek fel.
3. Reflow szakasz: Az újraömlesztés, azaz a forraszanyag megolvadásának szakasza. A
forraszanyag megolvad, és a forrasztandó felületek között kitölti a rést, a felületi
energiák hatására. Ólommentes forraszanyagok esetében a csúcshőmérséklet
220-250°C hőmérsékleten van, függően a forraszanyagtól. A forraszanyag likvidusz
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hőmérséklet felett töltött ideje 45-75 s között változó, ami elég idő a nedvesítéshez,
és a kötés kialakulásához. A nagyobb hőmérséklet hőkárosodást, a felületek,
komponensek megégéséhez vezet. A hosszú ideig tartó reflow idő pedig az
intermetallikus rétegek növekedése szempontjából nem előnyös. A forrasztási
folyamat ablaka a forrasztási körülményektől változhat, például forrasztási
atmoszféra, forraszanyag.
4. Hűlési szakasz: A forrasztott kötés lehűtése szobahőmérsékletre. A hűtési sebesség a
forrasztott kötés szemcseszerkezetére van hatással. A lassú hűtés hatása durvább
szemcséket eredményez, amely rontja a kötés kifáradás elleni ellenállását [19].
A forrasztási helyek utánkezelése általában a forrasztott daraboknak a folyasztószer
maradványaitól való megtisztítását jelenti. A folyasztószer maradványai lehetnek
higroszkóposak, azaz a levegő nedvességtartalmát megköthetik, így korróziót idézhetnek elő,
ezért lemosással el kell távolítani vagy vegyi utókezeléssel közömbösíteni [4]. A ma
alkalmazott forraszpasztákban alkalmazott folyasztószerek többsége ’no-clean flux’, azaz nem
igényel tisztítást a forrasztott kötés a forrasztás után.
A forrasztott kötések minőségét a megfelelő alkalmazás-specifikus anyag megválasztásán
(forraszanyagok, folyasztószerek) kívül nagymértékben befolyásolják a felület előkészítési
műveletek is. Ebből kifolyólag a szubsztrát felületének tisztítása kiemelt jelentőségű a minőségi
forrasztás érdekében. Mivel a forraszanyag tiszta, szennyeződésmentes fémfelületet nedvesít
jobban, a forrasztandó részeket meg kell tisztítani a szennyeződésektől.
Forrasztások hibái
A forrasztások eredményeként sokszor nem megfelelő kötés jön létre az alkatrészek között. A
sírkő jelenség (vagy más néven Manhattan vagy Stonehenge effektus) gyakori forrasztási
probléma a felületszerelt áramkörök esetében (5. ábra a) eset). Ez a hiba általában a láb nélküli
alkatrészek, mint pl. SMD ellenállások és kondenzátorok forrasztása során okozhat gondot.

5. ábra: Forrasztáskor létrejövő lehetséges hibalehetőségek a) sírkő effektus, b) forraszhíd
képződés, c) dewetting, d) non-wetting [11, 20]
A sírkő jelenség elsősorban akkor lép fel, ha az alkatrész két oldalán a megolvadt
forraszanyagoknak eltérő a felületi feszültségük. Kis méretű alkatrészek esetében (0402 SMD
1x0,5x0,35 mm) a felületi feszültség bonyolult egyensúlyát könnyebben megzavarhatják olyan
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külső tényezők, mint pl. az alkatrészek forraszthatósága vagy annak az időkülönbségnek a
nagysága, amely az alkatrész két oldalán lévő forraszanyagok megolvadásának kezdete között
mérhető. Rövidzár léphet fel, ha a forraszanyagból híd (bajusz) képződik az alkatrész két lába
vagy a NYÁK két csatlakozási pontja között, ahol nincs rá szükség (5. ábra b) eset). Ha a
forraszanyag nem nedvesíti megfelelően a forrasztandó felületet, akkor létrejöhet ’non-wetting’
(5. ábra d) eset), ami azt jelenti, hogy a forrasztandó terület egy része, vagy egésze
forraszmentes marad, azért mert a forrasztandó felületet a forraszanyag nem képes ’befedni’.
További nedvesítési probléma a ’dewetting’ (5. ábra c) eset), amikor a kötés kialakulhatna a
felületen, a megolvadt forraszanyag a felületet először ’befedi’ de a határfelületi energiák miatt
az olvadt forraszanyag visszahúzódik, és önálló kis cseppek válnak le róla. Ellentétben a
’non-wetting’ esettel, ’dewetting’ esetben a forraszanyag oda kerül helyileg, ahol szükséges, de
nem marad ott a megszilárdulásig.

2.2. TÖBBSZÖRI

ÚJRAÖMLESZTÉSES FORRASZTÁS HATÁSA A FORRASZTANDÓ

FELÜLETEKRE

A technika fejlődésével a felforrasztandó alkatrészek lábai között egyre kisebb a távolság, ami
maga után vonja, hogy a forrasztási helyeknek is egyre közelebb kell esniük egymáshoz
(6. ábra). Emellett a forrasztott elektronikai lemezek egyre összetettebbekké válnak, egyre több
építőelem felforrasztása szükséges, amely egy forrasztási ciklus alatt (1 reflow alatt) nem
valósítható meg.

6. ábra: Félvezető tokozások fejlődése és a forrasztott kötések kapcsolata [21]
Ezért az alkatrészek forrasztását több ciklusban végzik, így a forrasztandó lemezt többször éri
a forrasztási hőmérséklet. Az elsőt követő forrasztási ciklusok, reflow-k maximális forrasztási
hőmérséklete lehet azonos az elsőével vagy fokozatosan csökkenő hőmérsékletű [22]. Az első
ciklusban elkészült forrasztott kötésekre hatással van a későbbi hőterhelés, amely a további
– 15 –

reflowkból adódik. A szakirodalomban számos munka vizsgálja, hogy milyen változások
mennek végbe egy forrasztott kötésben az újbóli forrasztási hőmérséklet hatására [23-29]. A
vizsgálatok azt helyezik előtérbe, hogy milyen intermetallikus rétegbeli változások jönnek létre,
milyen vegyületek képződnek, és azoknak milyen a növekedése, illetve mindennek milyen
hatása van a kötés megbízhatóságára [23-27]. Azonban kevesebb munka foglalkozik a
forrasztandó felület változásával a többszöri reflow hatására [28, 29].
Hetschel és társai [28] ónbevonatos NYÁK lemezen vizsgálták, hogy SAC305 összetételű
forraszanyag terülési tulajdonságát valamint a felületen képződött ón-oxid réteg növekedését.
A terülési tulajdonság egyszerű vizsgálatánál a nedvesített terület mérete a többszöri
újrahevítésen átesett minták esetében romlott, ezt a felületi SnO és SnO2 réteg növekedésével
magyarázták. Minna és társai [29] Sn-, Ag- és Ni/Au-bevonatos NYÁK lemezeken végeztek
nedvesítési vizsgálatot, amelyben különböző méretű forrasztási helyeken vizsgálták, hogy a
forraszanyag megolvadása után mekkora felületen terül szét. Méréseikből látható, hogy a
többszöri újrahevítésen átesett minták nedvesítési tulajdonságai romlanak.
A szakirodalomban található publikációk nem fektetnek hangsúlyt a nedvesítés vizsgálatára,
csak a forraszanyag által beterített felület méretét vizsgálják. Peremszögméréssel a nedvesítési
tulajdonságot a forraszanyag és a szubsztrát között behatóbban lehet jellemezni, ezt a
tudáshiányos területet szeretném vizsgálni.

2.3. NEDVESÍTÉSI

JELENSÉGEK

A

FORRASZTÁSTECHNOLÓGIA

KAPCSOLATÁBAN

A forrasztások minőségét egyik legjobban befolyásoló fizikai tulajdonság a forraszanyagok
nedvesítőképessége. A nedvesítés fogalma abból a régi megfigyelésből származik, miszerint
különböző anyagok különbözően folynak, illetve terülnek szét ugyanazon a szubsztráton. Tiszta
padlón például a kiloccsant víz szétfolyik, viszont a leejtett és összetört higanyos hőmérőből, a
higany golyókat formál, melyek a padló egyenetlenségei mentén szétgurulnak. Ezen elemi
megfigyelések fizikai-kémiai hátterének pontos megfogalmazását már az 1920-as években
megalkották [1, 30].
A nedvesítőképességet a folyadék szilárd felületen való szétterülésével tudjuk legjobban
jellemezni, melynek mérőszáma a nedvesítési peremszög, azaz a szilárd fázison elterülő
folyadék kontaktszöge, ún. peremszöge. A szétterülés mértékét a folyadék határfelületi
atomjainak adhéziója szabja meg. A határfelületi viszonyok megváltozásának nagymértékű
hatása van a forrasztott kötéseink minőségére. A szakirodalom megállapításai alapján
kijelenthető, hogy a forrasztás minősége és a mérhető peremszög nagysága, vagyis a
forraszanyag nedvesítőképessége között fontos kapcsolat van. Minél kisebb a peremszög
értéke, annál jobb nedvesítőképességű kapcsolatról beszélhetünk, ez hozzájárul forrasztott
kötéseink optimalizálásához.
Coombs szerint a forraszthatóság a peremszög alapján: Θ < 30° kiváló; Θ < 40° jó; Θ < 55°
elfogadható; Θ > 55° nem jól forrasztható [11].
A tudományos közösség ezzel kapcsolatban sok munkát publikált, melyekben főleg a paszták
összetételét, a műveletek javasolt paramétereit kutatták [31-38]. Ezzel szemben léteznek, olyan
kutatási irányzatok is, amelyek nem a forraszpasztát helyezik a vizsgálat középpontjába, hanem
magát a munkadarabot. Többféle módszerrel próbálják befolyásolni a szubsztráton kialakuló
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peremszöget, ezek közül egy lehetőség, hogy felületkezelést alkalmaznak. A felület
módosítható PVD, CVD bevonatolással, plazmás felületkezeléssel vagy lézersugaras
felületkezeléssel. Dolgozatomban a felületek lézeres besugárzásával és annak hatásaival
foglalkozom.
A forrasztási technológia során alkalmazott forraszanyag egyik legfontosabb paramétere a
nedvesítési tulajdonsága, vagyis a forraszfém olvadék szétterülése [39].
Folyadékok, illetve közel hasonló nagyságrendű viszkozitással rendelkező anyagok esetünkben például a forraszanyagok - nedvesítőképességének mértékét legszemléletesebben a
szilárd felületen való szétterülés esetén vizsgálhatjuk [40, 41]. A szilárd fázissal történő
érintkezés során a folyadékcsepp és a szilárd fázis, annak egy kis részén, közös felületen
kontaktál. Továbbá, a fajlagos felületminimumra való törekvés elve alapján a csepp alakja
gömbsüveg lesz, ami egy kör mentén fog érintkezni a szilárd fázissal [1].

7. ábra: A szilárd (S) - folyadék (F) - gőz (G) háromfázisú rendszer egyensúlyi
konfigurációi [42]
A csepp által felvett egyensúlyi alaknak a közvetlen jellemzésére használatos mérőszám a
peremszög (Θ), ami az érintkezési körvonalra merőleges és a folyadék/gáz határfelülettel
párhuzamos egyenes, valamint a szilárd felület síkja közötti szög, vagyis a két fázis érintkezése
mentén kialakuló illeszkedési szög (7. ábra) [1].
A független felületi hatások elméletének értelmében a határfelületek tulajdonságait a
legszélsőbb, atomnyi távolságra lévő rétegek (azok közül is leginkább a folyadékkal
közvetlenül érintkező atomcsoportok) határozzák meg [2]. Ezen elv elfogadása után belátható,
hogy az esetleges szétterülés mértékét a szilárd test és a folyadék határfelületi molekulái között
érvényesülő kölcsönhatások határozzák meg. Ennek értelmében a szilárd fázis felületén
létrehozott változások segítségével a nedvesítőképesség tudatosan tervezhető paraméterré
válik.
A szilárd és folyadék fázis határfelületi kölcsönhatásait az érintkező geometriai és
méretviszonyok alapján a következő 3 alaptípusba sorolhatjuk [30]:
• érintkezéses (adhéziós vagy kontakt) nedvesítés;
• bemerüléses (immerziós) nedvesítés;
• szétterüléses (film) nedvesítés.
Abban az esetben, ha háromfázisú rendszerünk (szilárd/folyadék/gőz) van, akkor – a fent
említettek közül – csak kétfajta alaptípus valósulhat meg (7. ábra) a három fázis mechanikai és

– 17 –

termodinamikai egyensúlyának együttes fennállása során. A folyadék vagy teljes mértékben
szétterül a szilárd felületen, egybefüggő nedvesítő réteget (film-helyzetet) alkotva, vagy pedig
kontakt-helyzet alakul ki.
A kontakt-helyzet egyensúlyi kritériumának kifejezésére a Young-egyenlet [2] használatos (8.
ábra):
cosθ =

=

(1)

Ahol Θ [°], a peremszög,
σSV

, a szilárd-vákuum határfelületi energia,

σSG

, a szilárd-gőz határfelületi energia,

πSG = σSV−σSG

=

, az adszorbeált gőz kétdimenziós felületi nyomása,

σSF

, a szilárd-folyadék határfelületi energia,

σFG

, a folyadék-gőz felületi feszültség [1].

A film-helyzet leírására a szétterülési együttható (SFSG) definícióegyenlete lesz segítségünkre:
S

=σ

− σ

+σ

≥ 0.

(2)

Ebből (2) viszont az következik, hogy a szétterülés szükséges és elégséges feltétele a
következőképpen alakul:
σ

≥σ

+σ

(3)

Szükséges, (de nem elégséges) feltétele pedig:
σ

>σ

(4)

Ennek értelmében, tehát a szétterülés csak olyan szilárd felszínen történhet meg, amelynek még
a πSG felületi nyomással csökkentett felületi feszültsége is nagyobb, mint a vizsgált folyadékoké.
Amennyiben ez a feltétel nem teljesül, az ideális film-helyzet nem jön létre, vagyis a folyadék
kontakt-helyzetbe kerül, ami során véges peremszöget fog bezárni a szilárd fázissal [1].
A kontakt-helyzetből kritikus átmenet során film-helyzetbe jutásból és a bekövetkező
szétterülésből (2) adódóan,
σ

=σ

+σ

(5)

A következőkben a tárgyalt jelenség még két jellemzőjének definiálása szükséges, a reverzibilis
adhéziós energiáé (6) és a nedvesítési feszültségé (7):
WFSG, reverzibilis adhéziós energia (munka)
W

=σ

+σ

−σ

(6)

TFSG, nedvesítési feszültség
T

=σ

−σ
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(7)

Végezetül pedig, ha a film-helyzetet leíró szétterülési együttható definícióegyenletét (2),
továbbá a reverzibilis adhéziós energia (6) és nedvesítési feszültség (7) egyenleteket
összevetjük a Young-egyenlettel (1), akkor megkapjuk a nedvesítés három alaptípusára
vonatkozó definícióegyenleteket [1].
W

=σ

∙ cosΘ + 1

(8)

S

=σ

∙ cosΘ − 1

(9)

T

=σ

∙ cosΘ

(10)

Megjegyzendő, hogy a fentebb felírt egyenletekben a σSG nem a szabad szilárd felületre
vonatkozik, hanem a folyadék telített gőzével adszorpciós egyensúlyban álló felületre, értéke
tehát az adszorbeált réteg πSG felületi nyomásával kisebb az atmoszférával érintkező felület σSF
értékénél:
σ

=σ

,

−π

.

(11)

A Young-Dupré egyenlet (8), lehetővé teszi számunkra azt, hogy két mért értékből az adhéziós
energiát meghatározhassuk. Az egyenlet kapcsán a definíció úgy szól, hogy a WFSG egységnyi
felületre vonatkoztatott értéke annál nagyobb, minél erősebb a kötés a szilárd és folyékony
fázisok között.
Az adhéziós energia különböző fizikai és kémiai kölcsönhatások miatt lép fel. Két fém között
fémes, két ionos anyag között ionos kölcsönhatásra vezethető vissza az adhéziós energia. Ezek
a párosok a hasonló hasonlót vonz elvnek megfelelően erős adhéziós energiát adnak, ami így
tökéletes nedvesítéshez vezet. Ha a két fázis különböző kémiai kötésű, akkor közöttük a
kapcsolatot csak a gyenge Van der Waals erők teremtik meg, amelyek nagyságrendje 0,1 J/m2.
Összevetve ezt a fémek jellemzően 1,0 J/m2 es felületi feszültségével a (8) egyenletből 154°-os
peremszög érték adódik, azaz a fémolvadék cseppek jellemzően nem nedvesítenek semmilyen
nem fémes felületet. (Vízcseppekkel példa erre a Lótusz-effektus. Ennek a növénynek a levelét
és a virágát a víz és más folyadékok nem nedvesítik. A rossz nedvesítés miatt gurulnak le a
cseppek a felületen és viszonylag nagy méretüket és csepp alakjukat is megtartják a nagy
felületi feszültségük miatt [43].) A víz felületi feszültsége 0,07 J/m2 körüli, amire a (8)
egyenletből (W = 0,1 J/m2 érték mellett) 65°-os peremszög adódik. A víz tehát a szilárd anyagok
többségét nedvesíti. Szinte feltétel nélküli, tökéletes nedvesítés a szerves folyadékoktól várható,
melyek felületi feszültsége 0,03 J/m2 nagyságrendű, azaz a képletből (továbbra is W = 0,1 J/m2
érték mellett) 0°-os peremszög adódik. Azokat a felületeket, amelyeket a víz nem nedvesít
hidrofób felületeknek, amiket pedig nedvesít, hidrofil felületeknek nevezzük [44].
A nedvesítés peremszög tartományai [42]
1.

A peremszög értéke zérus, 0° (azaz olvadék tökéletesen nedvesít) akkor, ha az adhéziós
energia legalább duplája az olvadék felületi feszültségének, vagyis az adhézió olyan erős,
hogy a vékony, kötést nem létesítő rétegekben a szilárd fázis felszínére kényszeríti az
olvadékot. Ha a 7. egyenlet értelmezési tartományát nézzük, akkor belátható, hogy ez
csak abban az esetben lehetséges, ha a szilárd fázis felületi feszültsége nagyobb, mint a
folyékony fázis felületi feszültsége (a fémek többségére ez nem teljesül, de igaz ez
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2.

3.

4.

például karbidokra, nitridekre). Ebben az esetben lehetséges az is, hogy az adhéziós
energia több mint kétszerese az olvadék felületi feszültségének. Ekkor a peremszög már
nem ad reális információt a határfelület energetikai viszonyairól, hiszen attól függetlenül,
hogy az adhéziós energia mennyivel nagyobb az olvadék felületi feszültségének a
kétszeresénél, a peremszög a 0°-os geometriailag lehetséges határértéket mutatja
(8. ábra (a)).
A peremszög értéke 0° és 90° közé esik (a folyékony fázis nedvesíti a szilárd fázist) abban
az esetben, ha az adhéziós energia nagyobb (de kevesebb, mint az 1. pontban részletezett
kétszeres mérték) az olvadék felületi feszültségénél, azaz az adhézió elég erős ahhoz,
hogy az olvadékot a szilárd fázis felületére kényszerítse (8. ábra (b)).
A peremszög értéke 90° és 180° közé esik (a folyékony fázis nem nedvesíti a szilárd fázis
felületét), ha az adhéziós energia kisebb az olvadék felületi feszültségénél, vagyis, ha az
adhézió annyira gyenge, hogy az olvadék inkább a gőzzel alakít ki közös felületet
(8. ábra (c)).
A peremszög értéke 180° (a folyékony fázis egyetlen ponton érintkezik a szilárd fázis
felületével), ha az adhézió mértéke zérus a két felület között, tehát nem alakul ki
nedvesítés. Ez csak abban az esetben fordulhat elő, ha az olvadék megszilárdul, és szilárdszilárd fázisokat vizsgálunk meg (8. ábra (d)).

8. ábra: A peremszög tartományai [42]
Ha a szilárd felület és a rajta szétterült folyadék nem reagál egymással, nem képez vegyületet,
nem oldja az egyik anyag a másikat, akkor nem reaktív nedvesítésről (non-reactive wetting)
beszélünk (9. ábra a)). Ebben az esetben a felületi feszültség és a határfelületi energiák, valamint
a gravitáció befolyásolja a folyadékcsepp alakját [142].
Reaktív nedvesítés (reactive wetting) esetén, a szilárd felületen a folyadék reakcióba lép a
szilárd/folyadék határfelületen és beindul egy átmeneti réteg képződés. A reaktív nedvesítési
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folyamatot a 9. ábra b) mutatja, ahol reakciótermék képződése kontrollálja a nedvesítési
folyamatot. A továbbiakban a képződött átmeneti réteget fogja a folyadék nedvesíteni [143].
Oldódással egybekötött nedvesítés (dissolutive wetting) esetét mutatja a 9. ábra c). A
fémolvadék néhány ms alatt kialakítja a fém szubsztráttal a Θ0 átmeneti állapotot, majd a
fémolvadékba elkezd beoldódni a szubsztrát anyaga és egy kráter képződik a szilárd anyagban
[143].
Szemcsehatár nedvesítés (GB wetting vagy grain boundary wetting) során a folyadék a
szubsztrát szemcséi közé penetrál (9. ábra d)). Ha szemcsehatáron fellépő határfelületi energia
(σGB) kisebb, mint határfelületi energia a két folyadék/szilárd határfelületen (2σSF) a szemcséket
nem nedvesíti teljesen a folyadék, Θ>0°. Ha σGB≥2σSF, a szemcsehatárok teljes nedvesítése
létrejön Θ=0°. A két szemcse elválik egymástól és a folyadék veszi körbe [144].

9. ábra: Nedvesítési típusok a) nem reaktív nedvesítés, b) reaktív nedvesítés, c) oldódással
egybekötött nedvesítés, d) szemcsehatár nedvesítés [142-144]
Egy adott folyadék-szilárd rendszerben több stabil peremszög mérhető. Két reprodukálható
szélsőérték a legnagyobb, úgynevezett előrenyomuló peremszög (advancing angle) ϴA és a
legkisebb úgynevezett hátráló peremszög (receding angle) ϴR [45]. Az elnevezés abból adódik,
hogy ferde felületen egy folyadékcsepp a szilárd felülettel kapcsolódó bázisa megmarad, de a
lejtés irányában a folyadék magassága nő, így a peremszög változik, nagyobb lesz a vízszintes
esetben mérhető peremszöghöz képest. A hátráló peremszög a ferde alapsíkon elhelyezett
folyadékcsepp magasabban lévő széle, ahol a folyadékcsepp szilárd felülettel kapcsolódó bázisa
megmarad, de a folyadék magassága csökken, így a peremszög is csökken. A két szög
különbségét peremszög hiszterézisnek nevezik.
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10. ábra: Ferde felületen mérhető peremszög szélső értékek [45]
Az ideális felület sima, homogén, sík, amelyen a folyadék egy peremszögértéket vesz fel. A
gyakorlatban ez nem megvalósítható, ezért a peremszögmérések eredményei szórnak. A
peremszög hiszterézisnél leírtak alapján a peremszög értékekre hatással van a felületi érdesség.
A forraszanyagok nedvesítési vizsgálatai során a vizsgált felületen legtöbbször a nedvesítést
oldódás is kíséri és reakciótermék képződés. A szakirodalomban vizsgált ólommentes
forraszanyagok peremszögei eltérőek, így érdemi megállapításokat nehéz kijelenteni. A
vizsgálat hőmérséklete, a szubsztrátok előkészítése, az alkalmazott folyasztószer és egyéb
mérési változók hatással vannak a mért peremszögre.[146].

11. ábra: Szilárd/gőz határfelületi viszonyok [4]
A határfelületi tulajdonságok megjelenése azért van, mert a külső 3 rétegben lévő atomok még
nem a fázisok belsejében jellemző térfogati tulajdonságokkal rendelkeznek, hanem mérhetően
a határfelület hatása alatt állnak (ez az összes atomra igaz, ha a fázis átmérője mentén maximum
5-6 atom van, azaz r = 0,83 nm körüli érték, ha a fázis gömb alakú, ahol r a gömb sugara). Ha
azonban r = 83 nm, akkor az atomoknak csak az 1 %-a van a felületen. Ha tehát a fázis mérete
a nano-tartományban van (2r < 100 nm), akkor az atomok több mint 1 %-a lesz a felületen, és
ezért a felületi atomok hatása meghatározóvá válik a teljes fázisra vonatkozóan. A kondenzált
fázisok belsejében lévő atomokra szimmetrikus erőtér hat, azokat a kohéziós energia tartja
össze (a térfogati Gibbs-energia jele Gb, J/mol). Ezzel szemben a határfelületeken lévő
atomokra aszimmetrikus erőtér hat. Egy kondenzált fázis / gáz határfelületen lévő atom ugyanis
a gázfázis oldaláról elveszítette a szomszédjait, ezért a felületen lévő atomok átlagos
Gibbs-energiája különbözni fog Gb-től: a felületi moláris Gibbs-energia általános jele: Gs
(J/mol). A határfelületi energia jele σ, aminek két alsó indexével azt jelöljük, hogy melyik két
fázis határolja az adott határfelületet (σFG például a F = folyadék és G = gáz fázisok közötti
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határfelületi energia, más nevén felületi feszültség). A határfelületi energia egységnyi felületre
(m2) vonatkoztatott többlet energia (J), tehát mértékegysége J/m2. Ha σ értéke 0-ra, esetleg
negatív értékűre csökken, akkor a határfelület instabillá válik, azaz a két szomszédos fázis
összeolvad egymással [44].
Ha egy fémolvadék környezetét megváltoztatjuk, eltérő atmoszféra veszi körül, akkor a
változás a felületi feszültség értékére is változtatja, ami a peremszög változásában nyilvánul
meg. A nitrogén felhasználása a forrasztáskor indokolt lehet. Használatával a forrasztás
környezetében csökken a reakcióképes oxigén atomok mennyisége, amely rendelkezésre állna
a felületet oxidálni. Annak érdekében, hogy a felületi oxidfilm kialakulását és növekedését
meggátoljuk, folyamatosan alacsonyan kell tartani az oxigén parciális nyomását. Körülbelül
1,5-2,5 ppm O2 esetén 1 μm vastag oxid réteg alakul ki, 0,015-0,025 ppm O2 tartalom mellett
1 Å vastag réteg alakul ki. Tehát ahhoz, hogy teljes mértékben hatásos legyen a N2 atmoszféra
védelme az O2 tartalom 0,01 ppm alatt kell maradjon [7]. Kísérletek bizonyították, hogy
nitrogén atmoszférában 10 ppm-es O2 jelenlét esetében is a forraszthatósági tulajdonságok
javulnak [46-48]. Nitrogén atmoszféra használatával a nedvesítési idők és a forrasztott kötések
hibái csökkennek [48].
Az immerziós ón bevonat a felületen lévő vékony ón réteg, mely 0,6-1,2 μm vastag. Feladata,
hogy védje a réz réteget az oxidációtól és jól forrasztható felületet szolgáltasson [11].

12. ábra: Forraszanyag csepp viselkedése szilárd felületen [49]
A forrasztási folyamat során a forrasztott kötések fém ötvözetei oxidálódnak, ha a
forrasztásokat levegő atmoszférában végzik [50]. Az ón-oxidok gyorsan kialakulnak levegő
környezetben és ezek az oxidok gátolják az olvadt forraszfém ötvözetet a nyomtatott áramköri
lemezek érintkező részeinek és az alkatrészek kivezetéseinek nedvesítésében, ami forrasztási
hibákat okozhat [50]. A nitrogén vagy argon, mint forrasztási folyamathoz használt gáz
alkalmazása inert, csökkentett oxigénmennyiségű forrasztási légkört biztosít. Az inert szó
jelentése jelen esetben ’nem reaktív’ a forrasztási hőmérsékleten a forrasztandó komponensek
esetében. A forraszanyagból kialakuló oxidok csökkentésével javul a nedvesítés és a forrasztás
minősége [51].
Számos forrasztási hiba fordul elő azért, mert a forraszanyag nem nedvesíti megfelelően a
forrasztandó komponensek felületeit (5. ábra) [51]. Az inert légkör alkalmazásával várható az
ilyen típusú hibák csökkenése.

2.4. LÉZEREK FELHASZNÁLÁSA
Ahogyan a korábbiakban ismertettem, többféle módon lehet a felületi tulajdonságokat
megváltoztatni, ezek közül az egyik ígéretes technológia a lézersugaras felületkezelés.
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Dolgozatomban a lézersugaras felületkezeléseknek fontos szerepe van, ezért szükséges
részletesebben ismertetnem a lézerek felhasználását.
Az elmúlt évtizedek alatt a korszerű felülettudomány és felülettechnológia komplex
szemléletmódú, multidiszciplináris szakterületté vált [52]. Az angol nyelvű szakirodalomban
használt, „Surface Engineering” kifejezés magyar nyelvre nehezen lefordítható, ez is a terület
összetettségét mutatja. A felületi tulajdonságok a legtöbb esetben eltérnek a tömbi
anyagtulajdonságoktól, ezért foglalkozik egy külön tudományág, ezen tématerülettel.
Az utóbbi években a felületi tulajdonságok megváltoztatására egyre elterjedtebben használják
a lézersugaras technológiákat [52-56]. A lézer (laser) betűszó jelentése a „light amplification
by stimulated emission of radiation” (fény erősítés a sugárzás stimulált emissziója által) angol
kifejezésből származik. A betűszó az eszköz működési elvét jelenti, de használják magára a
berendezésre is megnevezésképpen. A lézert tulajdonképpen egy elemlámpához lehet
hasonlítani. A bemenő energiát, ami általában elektromosság, fénnyé alakítja át, de a
kisugárzott fény tulajdonságai különböznek az elemlámpa által kibocsátott fénytől, és ezek a
különbségek meghatározóak [57].
Több lézer típus létezik, melyek különböznek egymástól a fizikai méretben, a teljesítményben,
a sugárzás hullámhosszában, és a költségek tekintetében [58]. A lézersugaras technológiák
megjelenése az ipari gyártásban új lehetőségeket rejt. A mindennapi életben a lézersugaras
technológiák alkalmazása az élet legtöbb területén megjelenik, bolti vonalkód leolvasó
eszközöknél, lézernyomtatóknál, CD-lejátszókban vagy a gyógyászatban sebészeti
beavatkozásoknál. Az ipari anyagmegmunkáláshoz használt lézersugárforrásoktól eltérően, a
fentebb említett példák esetében az alkalmazott lézerek teljesítménye jelentősen kisebb.
A lézersugár egy elektromágneses sugárzás, amely létrehozásából adódóan – a legtöbb
esetben – jól párhuzamosítható (kis divergenciájú), adott hullámhosszúságú (monokromatikus),
egymással azonos fázisban lévő (koherens), jól irányítható és fókuszálható sugarat jelent [59].
A rendelkezésre álló teljesítmény a lézersugár hossztengelyére merőleges metszetben azonban
nem állandó. Adott lézersugárnál a keresztmetszeti teljesítményelosztást a TEMp,l kifejezéssel
jellemzik (Transversal Electromagnetic Mode), ahol az indexben lévő számok a nyaláb
terjedésére merőleges irányban lévő keresztmetszetben az intenzitás minimumok számát
jelölik [59].
A lézerek 1960-ban való bemutatása után a gyártással foglalkozó iparágakban való
felhasználása egyre inkább elterjedt és fejlődött. Az első anyagmegmunkálásra használt
lézersugaras alkalmazás 1965-ben történt, amikor huzalok átvezetésére szolgáló furatokat
fúrtak gyémántba. A következő időszakban további alkalmazások is megjelentek, mint a
lézersugaras hegesztések, illetve vágási eljárások. A lézersugaras technológiák ezeken a
területeken gyorsan fejlődtek, a gyártási folyamatokat hatékonyabbá tették. A megbízhatóbb,
nagyobb teljesítményű lézerrendszerek fejlesztése ma már külön iparággá nőtte ki magát és a
lézeres fejlesztések a gyártási folyamatok részévé váltak [52].
Különböző felhasználási igényekhez, különböző típusú lézerberendezés lehet megfelelő. A
13. ábrán a mindennapi élet több területén felhasznált lézer alkalmazások csoportosítása
látható.
A lézersugaras technológiák a berendezések nagy beruházási költségei ellenére is számos
gazdaságossági és műszaki előnyt nyújtanak [61]. Egy lézerberendezés szériagyártás esetén
integrálható egy automatizált gyártósorba, utólagos megmunkálást általában nem igényelnek
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(például a lézervágott felületek). Bonyolult geometriák és nehezen hozzáférhető felületek
esetén is alkalmazhatók, valamint csökken az anyag- és a feldolgozási veszteség, minimális a
hulladék. Mindezek által jelentősen nőhet a termelékenység.

13. ábra: Lézerek alkalmazási lehetőségei [60]
A nagy teljesítményű lézersugár – szemben az elektronsugárral – vákuum nélkül is nagy
energiasűrűséget biztosító, térben és időben koherens, kis divergenciájú, monokromatikus
fénynyaláb, mellyel bármilyen optikailag elérhető felület vizsgálható és megmunkálható. A
lézersugárforrások hatásfoka viszonylag alacsony, ezért a lézersugaras megmunkálási
folyamatok hatékonyságát döntő mértékben befolyásolja az elnyelt energiahányad. Minél
nagyobb hatékonysággal tudjuk elnyeletni az anyagfelületre érkező energiát, annál gyorsabban
és gazdaságosabban tudjuk a lézersugaras kezeléseket megvalósítani. Az elnyelt energia
mennyisége nagyon sok tényezőtől függ, amelyek közül legfontosabbak: a lézersugár
teljesítménysűrűsége, módusszerkezete, a besugárzott felület abszorbeáló képessége [62, 63].
A nagy energiasűrűségű alkalmazások során (vágás, hegesztés, diszpergálás, felületmódosítás)
a lézersugár és az anyag kölcsönhatását, így az ennek következtében létrehozott/módosított
tulajdonságokat alapvetően a következő technológiai paraméterek határozzák meg:
• sugárnyaláb mérete (átmérő)
• lézerteljesítmény
• hullámhossz

• a besugárzott területen belüli intenzitáseloszlás jellege

• sugárnyaláb alakja

• pásztázási (előtolási) sebesség

Az anyagban bekövetkező változások anyagi minőségtől függő paraméterei [62]:
• fajhő
• abszorpciós képesség
• hővezető képesség

• fázisátalakulások hőmérséklete

• sűrűség

• átalakulásokat kísérő latens hő
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2.5. LÉZERSUGARAS FELÜLETKEZELÉSEK
Valamennyi, az alapanyag szilárd állapotában végzett lézersugaras felületkezelés esetén
alapvető probléma az alacsony abszorpciós, azaz elnyelési képesség. Fémek esetében ez az
infravörös tartományba tartozó sugárzásokkal szemben különösen igaz. Az anyagok
elnyelőképessége az anyagi minőség mellett a sugárzás hullámhosszától is függ (14. ábra). Az
abszorpció növelésének érdekében alkalmazott gyakorlat a felületen fekete grafit réteg felvitele
(sprayvel), illetve fehér színű bevonat (titán-dioxid) is alkalmazható a kívánt hatás elérésére.
Tehát ebből is látszik, hogy különböző felületek különbözőképpen reagálnak, a lézersugárzás
hatására [64].

14. ábra: Különböző hullámhosszú sugárzások abszorpciója fémekben [65]
A lézersugaras technológiákat széles körben alkalmazzák a felülettechnológiával foglalkozó
területek, a hagyományos felületi kezelésekkel, hőkezelésekkel szembeni előnyei miatt [66].
A szakirodalom nagy számban foglalkozik az alkalmazott lézersugár hullámhossz
változtatásával, hogy alkalmassá váljanak orvosi és egészségügyi vagy ipari használatra, és
felfedtek számos különbséget a teljesítmény és a hatékonyság terén a különböző típusú
lézersugaras alkalmazásokban [67-71]. Ezzel ellentétben, kevesebbet foglalkoztak a lézersugár
és különböző anyagok kölcsönhatásával, különböző típusú, CO2, Nd:YAG és excimer lézerek
esetén [52].
A hullámhossz különbség miatt az anyagmegmunkálásra gyakorolt hatásokat CO2, Nd:YAG és
excimer lézer esetében több korábbi munkában részletezték [72-75]. A felületekről való
anyageltávolítás terén Schmidt és Spencer [76] azt vizsgálta, hogy CO2, excimer és HPDL
lézerekkel hogyan lehet gumi bevonatot beton felületekről eltávolítani, megjegyezvén, hogy a
hullámhosszbeli különbségek befolyásolják a folyamat hatásfokát. Bradley és Scott [77] CO2
és HPDL lézersugárral kezelt Al2O3 bázisú tűzálló anyagokon vizsgálta a különböző
hullámhosszúságú lézersugár hatását a mikrostruktúrára. Átfogó vizsgálatok keretében
Lawrence és Li CO2, Nd:YAG, excimer és HPDL lézersugaras felületkezelések hatásait
hasonlították össze a nedvesítő képességre Al2O3 / SiO2 alapú kompozit [78, 79], lágyacél [80,
81], valamint biokompatibilis polimer anyagok [82, 83] esetében. Meghatározták, hogy az
anyagok nedvesítési tulajdonságai függnek a vizsgált alapanyagok különbözőségétől és a
felületkezelő lézersugárforrás típusától.
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Lézersugaras felületkezelések hatása a nedvesítési tulajdonságokra
Annak érdekében, hogy a felületek tulajdonságait lézersugaras kezeléssel igények szerint
változtassák sok kutatási munka található a szakirodalomban. Zhou és de Hosson [84, 85]
alumíniumötvözetek kerámiákkal (SiO2, Al2O3 stb) való bevonatolását segítette elő
lézersugaras felületkezeléssel és arra a tényre jutott, hogy a felületen kialakult oxidréteg
gyakran javítja a fém és kerámia közötti nedvesítést. Továbbá Heitz [86], Henari és Blau [87],
valamint Olfert [88] azt tanulmányozták, hogy excimer lézersugaras kezelés javítja a felvitt
bevonatréteg adhézióját, tapadását. Az adhézió javulását azzal a ténnyel magyarázták, hogy az
excimer lézersugaras kezelés hatására simább felület keletkezett, és ez elősegítette a
nedvesítést. Azonban nem számoltak be arról, hogy hogyan változott a felületi morfológia, a
felületi anyagösszetétel és a felületi energia. Átfogó vizsgálatokat végeztek Lawrence és társai,
akik összehasonlították a CO2, Nd:YAG, excimer és HPDL lézersugár hatását a nedvesítési
tulajdonságokra acél [80, 81] és Al2O3/SiO2 alapú kerámiák [78, 79] esetében. Megállapították,
hogy a nedvesítési tulajdonságok változásaira befolyással van az alkalmazott lézertípus.
Továbbá Lawrence és társai több munkában vizsgálták a megvalósíthatóságát és jellemzőit a
lézerrel segített zománcozásnak kerámia alapanyagokon [91-94] és acélokon [95]. Továbbá
különböző kompozitokon [91-95] és kerámiákon [96] végzett lézersugaras felületkezelések
eredményeiből kimutatták, hogy a nedvesítési tulajdonság változására több tényező is hatással
van, mint az érdesség, a felületi O2 koncentráció és a felületi energia. Lawrence EN8 jelzésű
ötvözetlen acélon végzett vizsgálatokat 1 kW CO2 lézerrel, 400 W Nd:YAG lézerrel, 5 W KrF
excimer lézerrel, és 1,2 kW HPDL lézerrel, amelyekkel a nedvesítési karakterisztikák változását
vizsgálta vér, víz és glicerin esetén. Vizsgálataiban a felület morfológiáját, mikroszerkezetét, a
felületi összetételt, a peremszöget és a felületi energiák változását vizsgálta [52, 80, 81].
Megállapította, hogy a kezeletlen mintához képest, a CO2 lézersugaras felületkezelés rontotta,
az Nd:YAG, HPDL és excimer lézersugaras felületkezelés pedig kis mértékben javította a
nedvesítési tulajdonságokat. A HPDL és Nd:YAG lézersugaras felületkezelés hatására a felületi
érdesség kisebb lett, CO2 és excimer lézersugaras kezelés hatására pedig nőtt. A vizsgálatokban
vér, víz és egyéb folyadékok nedvesítését vizsgálták, ez azonban az iparban megjelenő
fémolvadékokkal való anyagkapcsolatok létrehozásától távol helyezkedik el.
Zhao és társai [105, 106] réz alapanyagon vizsgálták Nd:YAG lézersugaras felületkezelés
hatását ólommentes forraszanyag nedvesítési tulajdonságaira. Az impulzus üzemű Nd:YAG
lézersugaras felületkezelés teljesítményének változtatása hatással volt a kezelt minta
mikrostruktúrájának változására. A felület közelében oszlopos szövetszerkezet alakult ki, és a
felületkezelés hatására ólommentes forraszanyaggal végzett peremszögmérés eredményeként a
nedvesítési tulajdonság javulását állapították meg. Vizsgálataik nehezen reprodukálhatóak,
mert a felületkezelések egyes részletei, paraméterei a publikációkban nem olvashatók.
Lézersugaras felületi kezelés és a kezelt felület oxidációja
A fémek oxidációja fontos probléma a forrasztástechnológiában, mert növeli az elektromos
ellenállást és rontja a forraszthatóságot [107]. A réz levegőn tartva idővel természetes módon
oxidálódik, ez a villamosiparban a miniatürizálás mellett probléma lehet [108]. Hagyományos
módja a felület tisztításának a nedves kémiai marószeres tisztítás, de a réz felületén képződő
oxidokkal szemben nem hatékony (nem hagy maga után kémiailag inert felületet), továbbá a
természetre káros anyagokat kell alkalmazni [109]. Lézersugaras felületkezeléssel is van
– 27 –

lehetőség a felületről az oxidréteget eltávolítani, de a folyamat közben a felület újra oxidálódik
[110, 111]. A felületi oxidréteg eltávolítását befolyásolja az alkalmazott lézerenergia és -típus.
Femtoszekundumos (Ti:Sapphire) lézer alkalmazásával az oxid réteg ~99%-a eltávolítható, és
az újraoxidáció a folyamat során 20 nm-nél vékonyabb oxidréteget eredményez. Nd:YAG lézer
esetében az oxidációs réteg eltávolításának hatékonysága 90% de jelentős az újraoxidációs
hatás. Excimer lézersugaras kezelés esetén az oxidréteg eltávolítás majdnem teljes mértékű, de
200 nm vastag felület közeli régióban újra oxidálódik a felület [108].
Bradley és Lawrence megállapította, hogy a felületen lévő O2-tartalom befolyásolja az anyagok
nedvesítési tulajdonságait [77, 78], tekintve, hogy a nedvesítésre meghatározó hatással vannak
az anyag felületén lévő első atomsorok. A lézersugaras kezelések után XPS-sel vizsgált felületi
O2-koncentrációk és a mért peremszögek között gyenge összefüggést lehet felfedezni, mely
szerint a magasabb felületi O2-koncentráció rontja a nedvesítést, azonban nem minden felületi
O2-koncentráció változást követnek le a peremszög értékek egyértelműen [52]. Az eredmények
végső megállapításaként azt mondja, ki, hogy a felületi érdesség befolyásoló hatása jelentősebb,
az O2 kisebb jelentőségű befolyással bír, a mikrostruktúra változásának pedig nincs észrevehető
hatása a peremszögre.
Lézersugaras felületkezelések az anyag felületi rétegének változtatásához
Lézersugaras felületkezeléseket az iparban több helyen alkalmaznak, az elsődleges célja a
lézersugaras újraolvasztásnak, hogy kémiailag homogén, finomszemcsés felületi réteget
hozzanak létre a kémiai összetétel megváltoztatása nélkül [97-99]. Wang és társai a lézer-anyag
kölcsönhatást általánosan vizsgálták és megállapították, hogy a befolyásoló tényező a
kölcsönhatásban a kimenő lézerenergia, az anyag összetétele, a minta vastagsága és a
hőmérsékleteloszlás [100]. A lézer-anyag kölcsönhatást továbbá vizsgálta Lim [101], Prat [102,
103] C5790 grafiton és AU4G alumínium ötvözeten és Illyefalvi [104], aki vékony anyagokban
vizsgálta a lézersugaras behatás okozta diffúziót.
Bitay Enikő és társai vizsgálataikban [112-115] azt találták, hogy a lézersugaras felületkezelés
eredményeként, a C15 acél felületi átolvasztását követően egy viszonylag vékony felületi
rétegben metastabil fázisok (döntően martenzit és csekély mennyiségű bénit) keletkeznek. E
meglehetősen kemény réteg vastagsága 3 kW sugárteljesítmény és 700 mm/perc pásztázási
sebesség alkalmazásakor eléri az 1 mm-t, 3 kW sugárteljesítmény és 300 mm/perc pásztázási
sebesség alkalmazásakor pedig az 1,6 mm-t. A metallográfiai vizsgálatok igazolták, hogy a
technológiai paraméterek döntő módon befolyásolják az átolvasztott, illetve hőkezelt réteg
mélységét és szélességét. A lézersugár teljesítményének növelésével növekszik a
rétegvastagság, a pásztázási sebesség növelésével csökken. A mérési sorozat eredményei alapul
szolgálhatnak az optimális paraméterek kiválasztásához. A kísérletek tapasztalata, hogy azonos
sugárteljesítménynél az előtolási sebesség 300-ról 700 mm/perc-re történő változtatása
egyenletesebb rétegvastagságot biztosít. Az átolvasztott réteg maximális keménységét az
alkalmazott lézersugár legmagasabb teljesítményértékénél (300 kW), illetve a maximális
pásztázósebességnél (700 mm/perc) érte el.
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15. ábra: Lézersugaras megmunkálásoknál fellépő változók, amelyek hatással vannak a
folyamatra [116]
A felületkezelés révén tehát a helyi (lokális) igénybevételekhez, követelményekhez
igazítható(k) a munkadarabok arra kijelölt tartománya(i), általában az alapanyag (alaptest)
nagyobb tömegének jelentősebb szerkezet- és tulajdonságváltoztatása nélkül [117]. A jó kötés
alapvető feltétele a jó nedvesítése a szilárd felületnek a folyadék vagy olvadék által. Tehát a
folyadék vagy olvadék felületi feszültsége ne legyen túlságosan magas, míg a hordozó szilárd
felületnek szennyeződésektől és durva szabálytalanságoktól mentesnek kell lennie [52].
Lézersugaras felületkezelés segítségével a kezelt felület állapota változik és ez a nedvesítési
tulajdonságra hatással lehet.
Jelenleg a felületek nedvesítési tulajdonságait befolyásoló folyamatok rendkívül összetettek és
ezért nehezen kontrollálhatóak. A lézersugaras technológiák ezzel szemben nem csak magas
szintű szabályozhatósággal rendelkeznek, hanem a folyamatok rugalmassága, tervezhetőségére
is van lehetőség. Lawrence és Li számos munkában bizonyította különböző típusú
lézersugárforrások gyakorlati alkalmazhatóságát a nedvesítőképesség változtatására
kompozitok és kerámiák [78, 79, 96], fémek [80, 81] és műanyagok [82, 83] esetében a jobb
adhézió és kötés elérésének érdekében.

2.6. AZ IRODALMI EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA, A KUTATÁS CÉLKITŰZÉSEI
A forrasztások vizsgálata és a lézersugaras technológiák alkalmazása nagy gyakorlati
jelentőségét az utóbbi időben megjelent nagy számú publikáció is jelzi. Ez arra utal, hogy a
témának jelentős gazdasági, ipari súlya van, világviszonylatban is jelentős problémakör, amivel
foglalkozni kell.
A forrasztott elektronikai lemezek egyre összetettebbekké válnak, egyre több építőelem
felforrasztása szükséges, amely egy forrasztási ciklus alatt (1 reflow alatt) nem valósítható meg.
A szakirodalomban gyakran vizsgálják a forrasztási folyamat után további hőterhelés hatására,
milyen változások mennek végbe egy már elkészített forrasztott kötésben. A vizsgálatok
[23-27] azt helyezik előtérbe, hogy az intermetallikus rétegben milyen változások jönnek létre,
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és hogyan hatnak a kötés megbízhatóságára. Azonban kevesebb munka foglalkozik a
forrasztandó felület változásával a többszöri reflow hatására [28, 29]. A forraszthatóságra és a
forraszanyag nedvesítésére a forrasztandó felület tulajdonságainak nagy befolyása van.
További befolyásoló tényező az atmoszférikus körülmény, hogy az adott forrasztás és az
alkatrészt ért többszöri reflow mennyire oxidatív környezetben történik.
Dolgozatom első fő célkitűzése a peremszög meghatározásán alapuló nedvesítési tulajdonság
vizsgálata, többszörös újrahevítésen átesett réz és ónbevonatos NYÁK lemez, valamint
ólommentes SAC305 összetételű forraszpaszta esetében. Célja még az újrahevítések vizsgálata
mellett a nedvesítési tulajdonságra hatással lévő atmoszférikus körülmények vizsgálata levegő
és inert atmoszféra (védőgáz) közegben.
A forrasztások javításának egyik módja lehet a forrasztandó felületek tulajdonságainak
megváltoztatása, amellyel a forrasztási folyamatnak kedvezőbb felületi viszonyok létrehozása
a cél. A felületek lézersugaras kezelésével lehetőség nyílik a kezelt felület tulajdonságainak
befolyásolására. A szakirodalomi áttekintés alapján megállapítható, hogy kevés munka
foglalkozik a lézersugaras felületkezelés nedvesítési tulajdonságokra gyakorolt hatásával
fémolvadékok és fémes szubsztrát alapanyagok között. A publikációk döntő többsége
lézersugaras felületkezelések hatásának vizsgálata esetében víz, vér vagy egyéb folyadék
nedvesítési tulajdonságait vizsgálja [52, 79-81], pedig a fémolvadékok magas hőmérsékletű
nedvesítésének mérése nagy ipari jelentőséggel bír, például a járműipari kötéstechnológiáknál,
illetve az elektronikai iparban. Ólommentes forraszanyag és réz rendszerben, részben vizsgálták
a réz előzetes lézersugaras kezelésének hatását a forraszanyag nedvesítésére [105, 106] azonban
a vizsgálatok nem jól dokumentáltak, és így nem reprodukálhatóak, valamint a lézersugaras
felületkezelés teljesítményszintjeinek lépésköze nem elég finom. Acélok esetében több
lézersugaras felületkezelési és nedvesítés vizsgálati munka található a szakirodalomban
[52, 78-83, 95, 96], azonban nem fémolvadékokkal, hanem vér, víz, glicerin és egyéb
folyadékok segítségével. Ólommentes forraszpasztával végzett vizsgálat jó alapot ad a
lézersugaras felületkezelés nedvesítésre gyakorolt hatásának vizsgálatához réz és acél
alapanyagon egyaránt.
Ezért a kutatásom második fő célkitűzése a lézersugaras felületkezelés hatásának vizsgálata
forraszanyag nedvesítő képességére réz és acél alapanyag esetében. Célom az elektronikában
fontos réz és ólommentes forraszpaszta rendszer nedvesítésének vizsgálata a korábbi
szakirodalomban fellelhető munkáktól finomabb lézerteljesítmény lépésközzel és
reprodukálható módon dokumentálva. A réz mellett acél alapanyagon is elvégezve a kísérletsort
összehasonlítható, hogy különböző anyagok nedvesítési tulajdonságainak változása azonosan
változik-e lézersugaras felületkezelés hatására.
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3. KÍSÉRLETI ANYAGOK, BERENDEZÉSEK ÉS ELJÁRÁSOK LEÍRÁSA
A dolgozat témájának összetett jellegéből következett, hogy a minták előkészítéséhez,
felületkezeléséhez és a különböző vizsgálatokhoz számos módszert alkalmaztam. E
módszereknek az eredmények értelmezésében, azok reprodukálhatóságában alapvető szerepük
van. Ezen módszerek alapelveit összeszedve ebben a fejezetben ismertetem. Ahogy a dolgozat
célkitűzéseiben megfogalmazásra került, a fő cél a forraszthatóság javítása, amit különböző
alapanyagokon és felületkezelésekkel vizsgáltam.

3.1. SZUBSZTRÁTOK ANYAGAI
Kísérleteim során 3 különböző típusú szubsztrátot használtam: NYÁK, réz és acél. A
következőkben ezeket ismertetem.
NYÁK szubsztrát
A mérésekhez alkalmazott nyomtatott áramköri szerelőlemez kémiai ón bevonattal van ellátva.
A felhasznált ónbevonatos NYÁK lemez keresztmetszeti rajza a 16. ábrán látható.

16. ábra: Nyomtatott áramköri lapka keresztmetszeti rajza
Réz szubsztrát
A kísérleteim során szubsztrátként rezet, mint egy szimulált forrasztott kötés egyik
összekötendő alkotóját használtam fel. Azért ezt az anyagot választottam, mert a rezet és
ötvözeteit sokféle forrasztási művelethez alkalmazzák [105, 106]. A réz gyakori előfordulása
az iparban életszerűbbé teszi a kutatást, hiszen egy igencsak elterjedt anyag, a mindennapos
gyártási gyakorlat része [106].
A kísérletekhez használt vörösréz alapanyag vegyi összetételét Oxford Instruments,
Foundry-Master Pro spektrométerrel vizsgáltam, melynek eredményét az 1. táblázat
tartalmazza.
1. táblázat: Alkalmazott réz alapanyag vegyi összetétele

A spektrométer mérési eredményei egyeznek a katalógus adatokkal, amely ≥ 99,90 %
réztartalmat és 0,015-0,040 %-os foszfortartalmat jelöl [118].
Acél szubsztrát
A vizsgálatokhoz szubsztrát alapanyagként használtam DC01 jelölésű, hidegen hengerelt
ötvözetlen lágyacélt. A DC01 típusú acél szakítószilárdsága Rm = 270-410 MPa között van,
maximális folyáshatára pedig ReH = 270 MPa. Ezt az acéltípust elsősorban lemezalkatrészek
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sajtolására, valamint mélyhúzásra használják. Fontos tulajdonsága még, hogy egyenletes
anyagstruktúrával és jó minőségű felülettel rendelkezik, aminek köszönhetően a járműiparban
és az elektronikaiparban is előszeretettel alkalmazzák. A felhasznált DC01 alapanyag vegyi
összetételét GDA Alpha spektrométerrel vizsgáltam, melynek eredményét a 2. táblázat
tartalmazza.
2. táblázat: Alkalmazott DC01 acél alapanyag vegyi összetétele

3.2. SZUBSZTRÁTOK ELŐKÉSZÍTÉSÉNEK ISMERTETÉSE
A felületkezelésekhez szükséges réz szubsztrátokat és a DC01 acél szubsztrátokat egy
(400 mm x 200 mm x 1 mm) táblalemezből készítettem el mechanikus vágással. A vágási
műveletet nagyméretű, telepített, általánosan lemezvágására használt berendezéssel végeztem
el figyelembe véve a hengerlési irányt. Ezzel a módszerrel sikerült kiküszöbölni a káros
hőbevitelt és minimalizálni a lapkák anyagszerkezetében bekövetkezett változásokat. A
kutatásomhoz 15 mm x 15 mm-es méretekkel rendelkező próbadarabokat határoztam meg
optimális méretűnek, mert az előkísérleteim alapján bebizonyosodott, hogy általánosságban a
mintákra felvitt pasztamennyiség 1 cm2-es területet nedvesít. Elmondható, hogy a darabolással
nem vihettem be a mérési értékeket befolyásolni képes deformációkat a lapkák a paszta által
nedvesített felületének közelébe.
Annak érdekében, hogy darabolás után, a lapkák felületi minősége azonos legyen, több
lépésben csiszoltam és políroztam a minták felületét. A csiszolási és polírozási eljárást minden
alkalommal egy előre eltervezett és egységes folyamat alapján végeztem el.
A megfelelő felületi minőség eléréséhez Buehler Beta 2 tárcsás csiszoló és polírozó gépet
használtam. A gépben a 2 forgó tárcsára ráfogattam sorban a P400, P800, P1000, P2500-as
finomságú Buehler csiszolókorongokat és egyenletes erővel nyomva addig csiszoltam a
lapkákat, amíg a felületükön láttam a folyamatban lévő csiszolási finomságnál mélyebb
karcolásokat. A folyamat alatt bőséges hűtővizet alkalmaztam, nehogy az esetleges nem kívánt
hőbevitel torzítsa a későbbi mérési eredményeimet. Végső műveletként polírozó korongot
alkalmaztam, és a polírozási folyamat végén nagy tisztaságú etanollal (C2H5OH) letisztítottam
a felületet. Ezzel a módszerrel sikerült a munkám során a lehető legjobban homogenizálni a
kiinduló, lézersugaras kezelésre szánt mintadarabok felületi minőségét.
A mérésekhez alkalmazott szelektív kémiai ónbevonattal ellátott nyomtatott áramköri
szerelőlemez esetében a szubsztrátokon nem volt szükség előkészítésre, a minták bevonattal
rendelkező felületei azonos tulajdonságokkal rendelkeztek.
A peremszögre hatással van a nedvesített felület érdessége [4], ezért fontos az általam használt
szubsztrát ismerete, és erre is figyelemmel kell lenni, ha az eredmények más szakirodalomban
mért adattal való összehasonlítása is cél.
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3.3. FELÜLETKEZELÉSHEZ ALKALMAZOTT LÉZEREK
Kutatásom céljaként fogalmaztam meg lézersugaras felületkezelés nedvesítő képességre
gyakorolt hatásának vizsgálatát. A lézersugárzás és anyag kölcsonhatása függ a lézersugár
hullámhosszától is, amely függ a felületkezeléshez használt lézer típusától. A
felületkezelésekhez többféle lézert kellett használnom, hogy különböző hullámhosszúságú
lézersugárzások hatását vizsgáljam.

3.3.1. Nd:YAG LÉZER
Az Nd:YAG lézersugaras felületkezeléseket egy Rofin DY 027 2,7 kW teljesítményű impulzus
üzemű Nd:YAG szilárdtest lézerrel végeztem. A lézer üvegszálas sugárvezetéssel és optikai
szkenner fejegységgel volt felszerelve. A szkennelő fej programozásának köszönhetően
egyszerre több mintát is tudtam egyidejűleg felületkezelni. Az impulzus üzemű lézert 100%-os
kitöltési beállítás mellett üzemeltettem, tehát gyakorlatilag folyamatos (CW-Continuous wave)
üzemben. A felületkezelésekhez használt Nd:YAG lézersugár hullámhossza 1064 nm.

17. ábra: Rofin DY 027 lézer
Az impulzus üzemű lézert 100%-os kitöltési beállítás mellett üzemeltettem, tehát gyakorlatilag
folyamatos (CW-Continuos wave) üzemben történt a felületkezelés. A fókuszfolt előtolási
sebessége 500 mm/s volt, kivéve az előtolási sebesség hatásának vizsgálatánál, ahol az
eredmények ismertetésénél ezt külön jeleztem. A lézersugaras kezelés során 99,5% tisztaságú
argon védőgázt alkalmaztam, 12,5 liter/perc adagolással, a kezelt felület oxidációjának
csökkentése érdekében. A beállított lézernyaláb fókusz 410 mm volt. A lézersugár foltátmérője
pedig 0,4 mm. A felületkezelésnél alkalmazott lézersugár teljesítmény 0-2500 W között volt.

3.3.2. CO2 LÉZER
A CO2 lézersugaras kezelések megvalósításához egy CO2 sugárforrású, LE2000T000AA típusú
Oerlikon precision laser-t használtam. Amely névlegesen maximum 1,8 kW lézersugár
teljesítmény kibocsátására képes. A lézersugarat tükrök vezetik a megmunkáló fejhez, a
fókuszálásról pedig a fejben elhelyezkedő 5”-os fókusztávval rendelkező cink-szelenid lencse
gondoskodik. A munkadarab és a berendezés közötti relatív elmozdulást a két tengely mentén
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mozgatható SM2000-s vezérlővel irányított munkaasztal végzi, ugyanis a berendezés fixen
rögzített optikával rendelkezik. A felületkezelést 50, 100, 150, és 200 W-os névleges lézersugár
teljesítménnyel végeztem el. A felületkezelés során 2000 mm/perc-es pásztázó sebességgel,
0,4 mm-es lézerfolt átmérővel és 0,3 mm-es sávközzel dolgoztam és a szubsztrátok teljes
felületét kezeltem.

18. ábra: A felületkezeléshez használt CO2 lézer
A lézersugaras felületkezelés első lépéseként elvégeztem a berendezés teljesítményének
vizsgálatát egy Prometec gyártmányú UFF 100-as laserscope-pal és egy Labmaster típusú
teljesítménymérő berendezéssel. Ezen mérés eredményeit a 3. táblázat tartalmazza.
3. táblázat: A felületkezeléshez használt CO2 lézer esetében mért lézersugár teljesítmény a
névleges teljesítmény függvényében

A 3. táblázatból jól látszik, hogy a vizsgálataimban használt teljesítménytartományban a lézer
a beállított névleges teljesítményhez képest 5%-on belüli eltérés mérhető. A névleges és mért
teljesítmény eltérése a teljesítmény növekedésével nő.

3.4. A PEREMSZÖG MÉRÉSE
A különböző fázisok közötti nedvesítési kontaktszög meghatározására számos módszer ismert.
Az eljárások között az egyszerűség és a pontosság tekintetében van eltérés [139-141]. A
peremszög közvetlen mérésére a nyugvó csepp, nagy csepp, folyadékba merített lemez
módszerei az alkalmasak, ezek közül az egyszerűen megvalósítható, könnyen mérhető nyugvó
csepp módszere a legalkalmasabb és egyben legelterjedtebb módszer. Ennek megvalósítására a
Gépjárműtechnológia Tanszéken fejlesztett peremszögmérő berendezést használtam [J1].
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3.4.1. NYUGVÓ CSEPP MÓDSZER
A módszernél azt vizsgáljuk, hogy milyen alakot vesz fel egy vízszintes szilárd felületre
helyezett folyadékcsepp. A szilárd és a folyadék fázisok közötti nedvesítési peremszög (Θ)
közvetlenül mérhető (19. ábra) [119].
Geometriai adatokból meghatározható a felületi feszültség is. A 19. ábrán látható elrendezésből
következően a csepp gömbszimmetrikus, Θ a peremszöget jelöli, h a csepp magasságát, R1, R2,
R3 pedig görbületi sugarak, amelyek a csepp alakját írják le.

19. ábra: A szubsztráton elhelyezkedő csepp keresztmetszete, és a különböző pontokhoz
tartozó görbületi sugarak [121]
A csúcson a görbületi nyomás [121]:
3

p/01ú01 = 4

(12)

5

Ahol a csepp a legszélesebb, ott a vízszintes főmetszet görbületi sugara (R2) megegyezik a
csepp szélességének felével; a másik, a függőleges főmetszethez tartozó főgörbületi sugár R3.
Itt a görbületi nyomás [121]:
>

>

p/67819é;<11é/ = σ ∙ =4 + 4 ?

(13)

Ennek meg kell egyeznie a csúcs görbületi nyomásának és a hidrosztatikai nyomásnak az
összegével:
3

45

>

>

+ ρgh = σ ∙ =4 + 4 ?

(14)

R1, R2, R3 és h a cseppet lefényképezve meghatározható. Ha ismerjük az olvadék fém sűrűségét
(ρ-t), akkor a felületi feszültség [121]:
σ=

5
E

C/D

F

5
E

(15)
E5

kiszámítható.
A nyugvó csepp módszer alkalmas a felületi feszültség (σFG) és a kontaktszög (Θ)
meghatározására. Mivel a peremszöget közvetlenül meghatározhatjuk a csepp fotózásával,
ezért méréséhez általában ezt alkalmazzuk. A megfelelően nagy felbontású fotó segítségével a
peremszög meghatározható, ha érintőt húzunk a csepp kontúrvonalához az érintkezési pont
közelében (19. ábra).
A nyugvó csepp módszer számos előnnyel rendelkezik, ha olvadt fémekkel dolgozunk. A
mérésekhez kis anyagmennyiség is elegendő, valamint a szilárd fázis (szubsztrát) egyszerű
geometriai kialakítása is hozzájárul a módszer egyszerűségéhez. A minta zárt berendezésbe
helyezhető, hevíthető, megfelelő atmoszféra hozható létre, és távolról fényképezhető. Fő
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hátránya a nehéz reprodukálhatóság, amelyet nagyrészt a folyadékcsepp felszínének
szennyeződése okoz. Ez kellően tiszta anyagok alkalmazásával és megfelelő körültekintéssel
mérsékelhető, kiküszöbölhető.
Nyugvó csepp módszernél a peremszögön kívül a pontos mérés érdekében mérni szokták a
kialakult csepp alappal érintkező átmérőjét, és magasságát, ezzel az esetleges penetráció hatása
kompenzálható. Meg kell mérni továbbá az alap és a minta mérés előtti és utáni tömegét, mely
különbségéből az elpárolgott anyagmennyiséggel kompenzálható a peremszög, ez főleg magas
hőmérsékleteken, és nagy gőznyomású anyagoknál fontos. Amennyiben nagy
hőmérséklettartományban
történik
a
peremszögmérés,
a
hőtágulásból
eredő
peremszögnövekményt is figyelembe kell venni a kiértékeléskor.

3.4.2. PEREMSZÖGMÉRŐ BERENDEZÉS
A tervezett nedvesítési vizsgálatoknál szükséges a különböző vizsgálat közbeni atmoszféra
létrehozása és a hőmérséklet változtatásának lehetősége.
A Gépjárműtechnológia Tanszéken bekapcsolódtam egy peremszög mérésére alkalmas
mérőműszer fejlesztésébe, amely az irodalomban található összetett mérőrendszerek
megoldásai alapján készült el (20. ábra).

20. ábra: A peremszögmérő berendezés részei [J4]
A mérések elvégzéséhez szükséges inert atmoszféra létrehozása miatt egy vákuumkamrát
szükséges vákuumozni, majd nitrogénnel (N2) vagy argonnal (Ar) feltölteni. A kamra
szigetelései megfelelőek és belső tere jól megfigyelhető a hőálló vizsgálóüvegen keresztül. A
vákuum a kamrára csatlakoztatott háromfázisú rotációs szivattyúval hozható létre. A minimális
vákuum 2 mbar a kamrában, mely az atmoszfératisztítás során a vizsgálataimhoz megfelelő
volt. Az ellenállás-fűtésű kemence HAGA KD48D2 típusú szabályzóval szabályozott, mely a
kemence és a kamra hőmérsékletét is kijelzi. A kemence hőmérsékletének mérésére teflon
érszigetelésű, szilikon köpenyszigetelésű, külső árnyékoló fémharisnyával ellátott,
kompenzációs vezetékkel toldalékolt N-típusú (NiCrSi-NiSi) köpenyhőelem került beépítésre.
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A szabályzóval, kis hőmérsékletkilengéssel (±1˚C-2˚C), rövid szabályozási idő alatt eléri a
kemence a kívánt hőmérsékletet. A minták hevítése elektromos ellenállás-fűtésű
csőkemencében történt. A kemence fűtőszála 1,4 mm átmérőjű kantálból (FeCrAlCo) készült.
A kemence által előállított hőt koncentrálja az Al2O3 paplannal bélelt és vákuumozott duplafalú
kvarcüveg szigetelés. A kamra kemencén kívüli környezetét a szigetelés köré tekert rézcsőben
áramló hűtővíz hűti. A mérések magas hőmérsékleten, 1000˚C -1200˚C között is történhetnek,
a forraszpasztákkal végzett peremszögmérések 250˚C közelében történtek.

21. ábra: Csőkemence és szigetelésének felépítése 3D CAD modellben
A mérések során a fényképek egy makró objektívvel (AF-S DX Micro NIKKOR 85mm f/3.5G
ED VR) felszerelt Nikon D90 típusú fényképezőgéppel készültek. A 12,3 megapixel és a makró
objektív segítségével lehetőség van nagy, jó felbontású (1:1 leképezésű), éles makró kép
készítésére a cseppről.

3.4.3. A PEREMSZÖGMÉRÉS MENETE
A peremszögmérések eredményeinek összehasonlíthatósága érdekében az összes mérésnél
törekedtem, hogy a mérési folyamatok mindig ugyanúgy történjenek. A mérési folyamat a
következő részekből épül fel:
• szubsztrát előkészítése a peremszögméréshez,
• forraszpaszta felvitele a szubsztrát felületére,
• peremszögmérés elvégzése, fénykép készítése,
• vizsgálati eredmények kiértékelése.
A vizsgálathoz szükséges a forraszpaszta és egy szubsztrát, amin a mérés történik. A
3.1 fejezetben ismertetett szubsztrátokkal végeztem méréseket. A lézersugaras felületkezelések
vizsgálatainál, a réz és az acél szubsztrát jelen folyamatleírás elején már átesett a
felületkezelésen. Az ónbevonatos NYÁK gyári állapotában volt.
Szubsztrát előkészítése a peremszögméréshez
A csiszolás és polírozás után a szubsztrátokat csak csipesszel fogtam meg és helyeztem a
mintatartó zacskóba, azért, hogy elkerüljem a szabad kézről a minta felületére kerülő zsíros
szennyeződéseket. A kezeletlen és lézersugaras felületkezelésen átesett réz és acél mintákat
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nagy tisztaságú 96%-os etanollal (C2H5OH) töröltem át. Kontrollmérések alapján nem volt
különbség a mérés előtt etanollal tisztított és nem tisztított minták között, ami bizonyítja, hogy
a folyamatban nem került szennyeződés a felületre és a felületkezelés hatását a felület
peremszögmérés előtti etanollal való tisztítása nem befolyásolja. A biztonság felé eltérve a
peremszögmérések előtt mindig áttöröltem a mérendő szubsztrátokat. Az ónbevonatos NYÁK
lemezekről nagy tisztaságú 96%-os etanollal (C2H5OH) tisztítottam le, a kézzel való
megfogásuk során rákerült esetleges zsíros szennyeződéseket.
Forraszpaszta felvitele a szubsztrát felületére
Az etanollal letisztított felületre vittem fel a pasztát, amely művelet lépései a 22. ábrán láthatók.
A pasztafelvitel kezdetén a 22. ábra 1-es lépésénél látható módon a pasztafelvitelhez szükséges
kellékek elő vannak készítve. Második lépésként a szubsztrátot be kell helyezni a mintatartón
kimunkált zsebbe. Harmadik lépésként a furattal ellátott lemezt (kvázi stencilt) úgy helyezzük
a szubsztrátra, hogy annak furata a lemez közepén legyen. Negyedik lépésként a lehúzó
pálcával a furatba forraszpasztát kell felvinni, majd lehúzni a felesleget, hogy a paszta a furatot
a lemez vastagságában töltse fel. Hatodik lépésként a furatos lemezt le kell emelni a
szubsztrátról. Utolsó lépésként a szubsztrátot és a felvitt pasztát a csőkemencébe behelyezhető
mintatartóra kell helyezni. Ezzel a felviteli megoldással tudtam biztosítani, hogy a lapkára
felvitt forraszanyag mennyisége a méréseknél közel azonos legyen. A felvitt paszta átlagos
mennyisége 85 mg. A felvitt forraszanyagmennyiség szórása a pasztafelvitel tömegmérései
alapján 1,5 mg-ra adódott, mely kb. 2%-on belüli tömegingadozást jelent, melyet megfelelőnek
tartok [120].

22. ábra: A forraszanyag szubsztrátra való felvitelének lépései
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A szubsztrátot a felvitt forraszanyaggal ezután egy tartóra tettem, majd a csőkemencébe
helyeztem, és zártam a vákuumkamrát. A kemencébe helyezésnél nagy figyelmet fordítottam a
szubsztrát vízszintességének megteremtésére.
Peremszögmérés menete
Azoknál a méréseknél, amelyeket védőgáz alatt végeztem, a következő lépés a mérési tér
oxigénmentesítése volt. Többszöri vákuumozást (legalább három alkalom), többszöri inert,
nagytisztaságú (99,99%) nitrogén vagy argon gázzal való feltöltés követett, ezzel az a cél, hogy
a vákuumkamrában a lehető legkisebb legyen az oxigénkoncentráció. Először körülbelül 6-8
percig tartott a vákuumozási folyamat, majd az inert gázzal való feltöltés után 2,5 mbar értékig
tartott a vákuumozás. A harmadik ciklusnál az elérhető legkisebb vákuum 2 mbar volt. A
harmadik ciklus után is a kamrát a légköri nyomásig inert gázzal töltöttem fel. Azért volt
szükség a többszöri átöblítésre, mert a levegőből származó oxigén megtapad a kamra belső
felületein. Minél többször hajtjuk végre az öblítést annál kevesebb oxigén marad a falhoz
tapadva és így minden ciklusnál nagyobb vákuumot tudunk létrehozni az előzőnél a szivattyú
teljesítőképességének határain belül. Azoknál a méréseknél, ahol a mérés levegő atmoszférában
történt, a kamra vákuumozása, oxigénmentesítése és inert gázzal való feltöltése kimarad a
mérési folyamatból.
Ha megfelelő a kamra légköre, a kemence felfűtése és kívánt hőmérsékletre állítása következik.
Ha a hőmérséklet beáll a kívánt értékre a nedvesítési jelenség rögzíthető a fényképezőgép
segítségével. A mérés befejezéseként a fűtést le kell kapcsolni és várni, amíg a kamra visszahűl
a környezeti hőmérsékletig.
Kutatásom során azt is vizsgáltam, hogy a többszöri újraömlesztéses forrasztásoknak,
amelyeken a szerelőlemezek gyártás közben átesnek, milyen kihatásuk van a forrasztáskor
bekövetkező nedvesítési tulajdonságokra. Azaz a szubsztrát adott környezeti körülmények
közötti, többszöri újrahevítéseinek milyen hatása van a felület nedvesítési tulajdonságára.
Újrahevítésnek (reflow) nevezem azt a folyamatot, amikor a szubsztrátot éri a forrasztási
hőprofil. Többszöri újrahevítésen átesett minták vizsgálatakor a szubsztrátokat n-1 alkalommal
– n az újrahevítések (reflow-k) száma – forraszanyag nélkül hevítettem fel a forrasztási
hőmérsékletre. Az utolsó hevítési alkalommal pedig a peremszögmérést végeztem a felvitt
forraszpasztával.
A peremszögmérést követően a mintákat kivettem és újból megmértem a tömegüket, hogy
kiszámíthassam az elpárolgott paszta tömegét. A mérés előtti és utáni tömegek lemérése alapján
megállapítottam, hogy átlagosan 3,6 mg paszta párolog el a forrasztási folyamat során. Az
elpárolgást a folyasztószer (flux) és a forraszanyag szétterülése közben távozó gázok okozzák.
Az elpárolgott anyag mennyiségének szórása 0,31 mg, ami a mérés előtti és utáni
tömegkülönbség 8%-a. A méréseim alapján kimondhatom, hogy minden mérés során
ugyanakkora mennyiségű gáz távozik a forraszpasztából, a peremszögértékek mért értékeire
ennek nem lehet befolyásoló hatása.
A peremszögmérés végén a mintákat egyesével, felcímkézett tasakokban eltároltam a későbbi
összehasonlítás érdekében továbbá a későbbi vizsgálatokhoz.
Végső lépés a mérési eredmények kiértékelése, melynek menetét a 3.5 fejezet írja le részletesen.
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3.5. PEREMSZÖG KIÉRTÉKELÉSI MÓDOK ÉS AZ EREDMÉNYEK SZÓRÁSA
A nyugvó csepp módszerrel való peremszögmérés során a vizsgált olvadék/szubsztrát rendszert
lefényképeztem, így egy fényképből kell meghatároznom a peremszöget. A digitális fénykép
kiértékelésének egyik módja, hogy számítógép segítségével kielemezzük, ez történhet a
képeken pontok kézi kijelölésével vagy kiértékelő segédprogram használatával. Mindkét
esetben a peremszögértékeket fokban kifejezve kapjuk eredményül [1].

3.6. KÉZI PEREMSZÖG KIÉRTÉKELÉS
A szubsztráton elhelyezett forraszanyag peremszögmérése során a forraszfém a kötésre
jellemző lapos, lencse alakot formál. Az ilyen minták kiértékelésénél a rendelkezésre álló
automatikus peremszögmérő szoftver a működéséből kifolyólag nem alkalmazható, így a
mérések kézzel történő kiértékelése szükséges. A mérések során készített fényképeknek
számítógépen történik a kézi kiértékelése. A kézi kiértékelésnél egy számítógépes
segédprogramot használtam, mely segítségével először betöltöttem a kialakult kontakthelyzetről készített fényképet, majd az egér használatával, kézzel kijelöltem a csepp két szélső
kontaktpontját, ahol érintkezik a szubsztráttal. A 23. ábrán a fehér körök jelzik a pontokat. Ez
a két pont meghatároz egy egyenest, a szubsztrát tetejét (zöld egyenes). Következő lépésként a
két kontaktpontból érintőt húztam a csepp kontúrjával (a 23. ábrán a kék egyenesek). A
kezdetben meghatározott egyenes és az érintők által bezárt csepp felőli szög a peremszög, ezt
a program kiírja (a 23. ábrán piros keretben látható értékek), és menti egy .txt kiterjesztésű
fájlba. A jobb és bal oldali peremszögeket ezután táblázatos formában célszerű összesíteni,
majd a két oldalon kapott peremszögek átlagait ábrázolni diagramban [J1].

23. ábra: Kézi kiértékelés menetének bemutatása, a kiértékelő program futási képén
A 24. ábrán látható egy forraszpaszta vizsgálatról készített kép, a kiértékelt peremszögekkel
együtt.
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24. ábra: Kézi kiértékelés eredménye
A módszer problémája az emberi pontatlanság. Az eredmények kiértékelési hibával terheltek,
amely hiba mérőszemélyenként és mérésenként is különbözik. Ha jó minőségű képpel
dolgozunk, akkor is megjelenik a mérések között egy bizonyos mértékű szórás. Ennek oka,
hogy a kezdetben kiválasztott szélső kontaktpontok, ezáltal a szubsztrát felső felületét jelképező
vízszintes egyenes és az érintők pontossága, a kiértékelő személy pontosságától függnek.
Annak, hogy kétszer pontosan ugyanabba a pontba kattintunk, a valószínűsége csekély. Jó
minőségű fényképek esetében természetesen jobb a kiértékelés ismétlési pontossága, mint
életlenebb képek esetében, hisz a kontaktpont és a csepp kontúrjához húzott érintő
meghatározásához szükséges kattintások általában közelebb esnek egymáshoz.
A peremszögmérés szórásának megállapításához a vizsgálatokhoz használt forraszpasztával 15
külön mérést végeztem el azonos körülmények között réz és ónbevonatos NYÁK szubsztráton
SAC305 forraszpasztával. A mérési eredmények alapján réz szubsztrát esetén (25. ábra) az
átlag 25,2˚, a mérés szórása 0,53˚, az átlagtól való maximális eltérés 1,1˚-ra adódott.
Ónbevonatos NYÁK szubsztrát esetén (26. ábra) az átlag 24,4˚, a mérés szórása 0,46˚, az
átlagtól való maximális eltérés 0,6˚-ra adódott. A nedvesítésmérés megismételhetőségének
vizsgálatánál mért peremszögértékeket bemutató diagram értékeire ezt a megállapított eltérést
vittem fel. A szakirodalmi adatok alapján a peremszögméréseim szórása elfogadható [122].

25. ábra: A nedvesítésmérés megismételhetőségének meghatározásakor mért ólommentes
forraszpaszta peremszögértékei réz szubsztráton

– 41 –

26. ábra: A nedvesítésmérés megismételhetőségének meghatározásakor mért ólommentes
forraszpaszta peremszögértékei ónbevonatos NYÁK szubsztráton
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4. ANYAGMINTÁK FIZIKAI TULAJDONSÁGAIT MEGHATÁROZÓ
MÓDSZEREK
Nedvesítésmérésen átesett minták szerkezettani vizsgálati módszerei
A peremszög és a szubsztrátok felülete közötti összefüggésre feltehetően az adja legtöbb
információt, ha a szubsztrát forraszanyaggal érintkező felületi rétegét vizsgálom.

4.1. ÉRDESSÉGMÉRÉS
Tapintócsúcsos érdességmérővel vizsgáltam a kezeletlen és a lézersugárral felületkezelt minták
felületi érdességét. A csiszolás és polírozás után a szubsztrátok felületi érdességét jellemző
átlagos felületi érdesség (Ra) és egyenetlenség magasság (Rz) értékek felvételét Mitutoyo
Surftest 301 nevű tapintós érdességmérő készülék segítségével végeztem el. A mérés úthossza
24 mm volt.

4.2. PÁSZTÁZÓ ELEKTRONMIKROSZKÓPOS VIZSGÁLAT (SEM)
A pásztázó elektronmikroszkóp (Scanning Electron Microscope, SEM) egy olyan
elektronoptikai eszköz, amely a vizsgált felszínen meghatározott vékony területet egy
elektronnyalábbal pásztázza pontos útinformációk alapján, majd az elektronsugár és a tárgy
kölcsönhatásából származó jeleket egy detektorral érzékeli, és ezeket feldolgozva soros
képképző eljárással, majd a pásztázó mozgást „kimerevítve” képileg megjeleníti. A pásztázott
mezőről nyert adatokat nem csak képileg jeleníti meg, hanem a vizsgált anyag összetételének
meghatározására is képes. A vizsgálatokhoz alkalmazott eszköz SEM Philips XL-30 FEG és
FEI Inspect S50 elektronmikroszkóp volt.

4.3. METALLOGRÁFIAI VIZSGÁLAT
Az elvégzett optikai szövetvizsgálat célja, hogy olyan anyagjellemzőket állapítsak meg,
amelyek segítségemre lesznek a lézersugaras felületkezelés hatásának kivizsgálása során. A
mikroszkópos vizsgálat által képet kaptam a megváltozott szövetszerkezetről, annak
elrendeződéséről, kristályainak nagyságáról, mennyiségükről és azok irányítottságáról.
A minták mikroszerkezetének tanulmányozásához a vizsgálandó mintákat kétkomponensű
metil-metakrilát műgyantába ágyaztam, majd csiszolással és polírozással vizsgálatra alkalmas
állapotba hoztam. A lágyabb szövetelemek rákenődnek a keményebbekre, ezáltal rontva a
szövethatárok kivehetőségét. Ezt a réteget maratással lehet eltávolítani, amelyet nagy
körültekintéssel kell végezni, mert nem szakszerű használat esetén a mintánkat akár tönkre is
tehetjük vele, túlmarathatjuk őket. A maratott mintákon a mikroszkópos vizsgálat következett.
A dolgozatban szereplő fémmikroszkópos felvételeket Olympus PMG-3 mikroszkóppal és VSI
RZ500 mikroszkópkamerával felszerelt Carl Zeiss Neophot 21 mikroszkóppal készítettem.

4.4. RÖNTGENDIFFRAKCIÓ (XRD)
A röntgendiffrakciós (X-ray Diffraction, XRD) vizsgálat során megmérjük a minta felületéről
visszaszórt sugárzás intenzitás-eloszlását a 2θ függvényében.
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27. ábra: Röntgensugarak diffrakciója kristályos anyagon [123]
A röntgensugarak visszaverődését a Bragg törvény írja le (27. ábra):
2d sin θ = nλ,
(16)
ahol a két szomszédos síkról visszavert sugarak útkülönbsége 2∙d∙sinθ, θ a síktól mért szög, d
pedig a rácssíkok távolsága. Az egymás utáni síkok által visszavert sugárzás interferenciájának
erősödés az eredménye, ha az úthosszkülönbség azonos a hullámhossz egészszámú
többszörösével [123, 124].
A kristályrácsot jellemző felülettel párhuzamos dhkl rácssíktávolságoknak megfelelő 2θ
szögeknél intenzitás maximumokat kapunk. A diffraktogramon minden egyes csúcs egy-egy
(hkl) rácssík-seregnek felel meg.
A lézersugárral felületkezelt réz mintáimon a mérés helye a felületkezelt felületen volt. A
legtöbb peremszöghöz kapcsolható eredmény erről a felületről várható, mivel ez a határfelületi
rész az, ami döntően szerepet játszik a nedvesítési viszonyok kialakításában.
A méréseim Philips Xpert θ-2θ diffraktométerrel készültek.

4.5. TRANSZMISSZIÓS ELEKTRONMIKROSZKÓP (TEM)
A transzmissziós elektronmikroszkóp (Transmission Electron Microscopy, TEM), amint azt a
mikroszkóp elnevezés is mutatja, a minta kiragadott részének nagyított, képszerű
megjelenítésére és vizsgálatára alkalmas eszköz. A minta megvilágítását, gerjesztését
elektronokkal végezzük, amelyek keresztülhaladnak a mintán, innen a transzmissziós jelző.
A 28. ábrán látható, hogy a nedvesítésmérésen átesett anyagmintákból honnan vételeztem a
vizsgálati mintákat. A cseppet műgyantába öntve először mechanikusan lemunkáltam, a minta
további vékonyítását a KFKI-ban végezték el.

28. ábra: TEM vizsgálatok helye mintákon (piros színnel jelölve a vizsgálati hely)
A méréseim Philips CM-20 típusú TEM berendezéssel készültek.
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4.6. RÖNTGEN

FOTOELEKTRONSPEKTROSZKÓPIA

(XPS)

ÉS

AUGER

ELEKTRONSPEKTROSZKÓPIA (AES)

A röntgen fotoelektronspektroszkópos (X-ray Photoelectron Spectroscopy, XPS) módszer
alkalmas a felületi réteg kémiai összetételének (0,1-1 atom%-os kimutatási határ mellett) és
kötésállapotának meghatározására. Az XPS mérések során az eredmények a minta legfelső
néhány atomi rétegéből származnak, tehát a módszer információs mélysége 1-2 nm. E módszer
nagy előnye az, hogy nem roncsolja a minta felületetét (a fotonok nem okoznak fizikai, kémiai
átalakulást). A kötési energia különbségek alapján pl. a Ti, TiO, Ti2O3 és TiO2 fázisok
megkülönböztethetők egymástól.

29. ábra: In situ vagy kvázi in situ XPS és AES mérésekhez alkalmas komplex
mérőeszköz [136]
Az XPS méréseket ultranagy vákuum körülmények között kell végezni. A mintát MgKα ill.
AlKα sugárzást emittáló röntgen forrással gerjesztjük, és az ismert energiájú röntgen fotonok
által a mintából kiváltott fotoelektronok energiáját mérjük.
Az XPS berendezésben VG Microtech XR3E2 ikeranódos röntgen sugárforrás bocsájtotta ki az
alkalmazott MgKα (1253,6 eV) sugárzást. Az AES vizsgálathoz az elektron sugárforrás VG
Microtech LEG200 volt 3 keV primer elektronnyalábbal, 1 μA primer elektronárammal. Az
elektronok energia szerinti analízise VG Microtech CLAM 2 típusú hemiszférikus analizátorral
történt (29. ábra).
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5. EREDMÉNYEK ÉS KIÉRTÉKELÉSÜK
Ebben a fejezetben témánként bontva bemutatom a vizsgálati eredményeimet és azok
kiértékelését. Külön alfejezetekben ismertetem a többszöri újrahevítéssel és atmoszférikus
körülmények nedvesítésre gyakorolt hatásával foglalkozó vizsgálatokat, réz alapanyag
Nd:YAG lézersugárzással való felületkezelése okozta változások vizsgálatát, valamint a
felületkezelt réz mintákon forraszpasztával végzett nedvesítésvizsgálatokat, továbbá a
hidrogénes hőkezelés hatását a mintákra, majd további alfejezet foglalkozik acél alapanyag
lézersugaras felületkezelésének forraszpasztával végzett nedvesítési tulajdonságaira gyakorolt
hatásáról.

5.1. TÖBBSZÖRI ÚJRAHEVÍTÉS ÉS ATMOSZFÉRIKUS KÖRÜLMÉNYEK HATÁSA A
NEDVESÍTÉSI TULAJDONSÁGOKRA

A lágyforrasztás összetett jellegéből következően a forrasztandó alkatrész és a forraszanyag
között létrejövő nedvesítési tulajdonságra több a forrasztás során változtatható, paraméter van
hatással.
A dolgozatban szereplő vizsgálatoknál a változó paraméter a szubsztrátanyag előzetes
újrahevítéseinek száma, a kísérleti atmoszféra, valamint a szubszrát felületének lézersugaras
felületkezelése volt.
Ebben a fejezetben a szubsztrátot ért előzetes újrahevítéseknek, valamint a kísérleti
atmoszférának a hatását vizsgáló kutatási eredményeimet mutatom be.
A gyártási folyamat során, amíg egy nyomtatott áramköri lemezre felforrasztásra kerülnek az
elektronikai komponensek esetleg valamely komponens javítására (ún. rework-re) van szükség,
a NYÁK lemez része vagy egésze többször ki van téve a forrasztási hőmérsékletprofilnak. A
kutatás alapvető kérdése, hogy ezek a többszöri hőterhelések milyen hatással vannak a
forraszanyaggal kialakuló nedvesítési tulajdonságra.
A forrasztási vizsgálatokhoz Senju M705-GRN360-KV (Sn 96,5 Ag 3 Cu 0,5) ólommentes
forraszpasztát alkalmaztam ónbevonatos nyomtatott áramköri szerelőlemezen és rézlemezen,
melyeket a 3.1 fejezetben bemutattam. A peremszögméréseket 3.4 fejezetben leírtak szerint
hajtottam végre.
A 30. ábrán a forraszpaszta és az ónbevonatos NYÁK lemez közti peremszögértékek láthatóak
a NYÁK lemezt ért újrahevítések számának függvényében. A diagramon az újrahevítések
száma 1-től indul, mert az alapanyagot a nedvesítésméréskor alkalmazott forrasztási hőprofil
1-szer érte. A további mintákat 2, 3, 4 újrahevítés esetén n-1 alkalommal a peremszögmérés
előtt forraszanyag használata nélkül érte a hőprofil. A diagramon feltüntetett peremszög értékek
3-5 különböző mérés átlagai.
Az újrahevítések számának növekedése hatással van a peremszögre mind levegő, mind a
védőgáz atmoszférában végzett mérések esetében. A peremszögértékek 12º-ról 16º-ra nőnek
argon környezetben, 13º-ról 17º-ra nitrogén környezetben és 24º-ról 28º-ra levegő környezetben
a többszöri újrahevítések hatására. A peremszögérték növekmény 33% argonban végzett
vizsgálatoknál, 30% nitorgénben végzett vizsgálatoknál, 17% levegőben végzett vizsgálatoknál
az 1 és 4 újrahevítésen átesett minták között. A peremszögértékek különbségének magyarázata
az eltérő oxigén koncentráció. Bizonyított tény, hogy fémolvadékok esetében az oxigén
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jelenléte jelentősen rontja a nedvesítési tulajdonságokat [49]. A peremszögértékek változásának
iránya utal a felületen növekvő ón-oxid jelenlétére.

30. ábra: Peremszögértékek Sn 96,5 Ag 3 Cu 0,5 forraszpaszta és ónbevonatos NYÁK lemez
között 250°C hőmérsékleten
A peremszögméréseket a NYÁK lemezhez hasonló módon rézlemez szubsztráton is
elvégeztem. A 31. ábrán a forraszpaszta és a rézlemez közti peremszögértékek láthatóak a
rézlemezt ért újrahevítések függvényében. A mérési eredmények a NYÁK lemez esetében mért
értékekhez hasonló eredményeket mutatnak. A peremszögértékek növekednek az újrahevítések
számának növekedésével együtt, de réz esetében a peremszögértékek ~8%-os változást
mutatnak, amely kisebb, mint az ónbevonatos NYÁK lemez esetében.

31. ábra: Peremszögértékek Sn 96,5 Ag 3 Cu 0,5 forraszpaszta és réz szubsztrát között 250°C
hőmérsékleten
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A különböző fémek oxigénhez mutatott affinitása, vagyis az oxidálódási hajlama eltérő. Ez
azért van, mert - bár a fémek elektronegativitása a nem fémes elemekhez képest kicsi elektronegativitásuk egymáshoz képest is eltérő [127].
Az oxidképződés, mint adott hőmérsékleten, ill. nyomáson önként lezajló kémiai reakció, a
reakcióval járó szabadenergia változással jellemezhető. Minthogy minden sztöchiometrikus
oxid önálló fázis, ha egy fém kétféle sztöchiometriájú oxidot képez, ezeknek a képződési
szabadentalpiája, illetve azoknak a hőmérsékletfüggése is különböző lesz.
Ahhoz, hogy a fémoxidok kémiai stabilitását összehasonlíthassuk, az ún. standard képződési
szabadentalpiájukat (ΔG)
ΔG = RT ln pO
(17)
hasonlítják össze a hőmérséklet függvényében, és ez vezet az ún. Ellingham diagramok
megalkotásához. (Eredetileg a standard képződési szabadentalpia definíciójában a koncentráció
szerepel, mivel azonban az oxigén, mint reakció-partner gáz halmazállapotú, koncentrációja jó
közelítéssel a parciális nyomásával PQ helyettesíthető). A nevezett Ellingham diagramok
közül néhányat, (a forraszpaszta komponenseire vonatkozókat) a 32. ábra mutat.

32. ábra: Ellingham diagram Sn és Cu oxidációjára vonatkozóan [129]
Egy fémes elem oxidjának képződéséhez tartozó szabadentalpia nagysága tehát a
hőmérséklettől és az oxigén parciális nyomástól függ a fenti (17) egyenlet alapján. A nagyobb
negatív értékeket mutató egyenesek nagyobb stabilitású oxid képződését jelentik. Látható, hogy
a réznek kétféle oxidja van: az oxid, mint vegyület, egy határozott hőmérsékleten (rögzített PQ
mellett) elbomlik, másrészt, egy kritikus PQ alatt nem képződik. A vegyületképző rendszereket
ábrázoló egyenesekre az is jellemző, hogy pozitív iránytangensűek, annak megfelelően, hogy a
vegyületek stabilitása (változatlan parciális nyomás esetén) a hőmérséklet növekedésével
csökken (a ΔG kisebb). Szemben az SnO2 vegyülettel, (amely krisztallográfiailag is
azonosítható fázis) az SnO képződését mutató ΔG(T) egyenes iránytangense negatív, ami arra
utal, hogy nem szigorúan sztöchiometrikus vegyület képződéséről, hanem - ebben az esetben szilárd oldat képződéséről van szó. Ez annyit jelent, hogy változatlan, az Sn-ra jellemző
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kristályszerkezet jelenlétéről beszélhetünk, melyben - a növekvő hőmérséklettel - egyre több
oxigén oldódik. Ez a jelenség ismert az ún. endoterm, illetve exoterm fém-hidrogén rendszerek
képződésének mechanizmusában is [128].
Kis hőmérséklet tartományban az SnO szilárdoldatban csekély mennyiségű oxigén oldódik,
vagyis az Sn-oxid képződése nem indul el, vagyis védelmet nyújt a Cu oxidálódásával szemben
(32. ábra). Érthető ezért, hogy nagyobb PQ -nál, amikor már SnO2 képződik, nagyobb a
forrasztó ömledék O-tartalma és így a nedvesítés romlik. Ez a jelenség magyarázza az inert
atmoszféra peremszög csökkentő hatását ónbevonatos NYÁK lemezen vizsgált forraszanyag
esetében.
Doktori munkámban a többszöri újrahevítéseken túl azt vizsgáltam, hogy az ólommentes
forraszpasztával végzett forrasztások esetén milyen hatása van a művelet körüli atmoszférának
a forraszanyag nyomtatott áramköri lapon való szétterülésére, nedvesítő képességére.
A 33. ábrán két mérés utáni minta látható, ahol a mérési körülmények különbözőek voltak. Az
„A” jelű mintánál a forrasztás levegőn történt, a „B” jelű minta esetében argon védőgáz alatt.
A képeken látható, hogy a lapka felszínén a forraszpaszta a felhevítés során kialakította, a rá
jellemző lencseszerű alakot és a pasztában lévő folyasztószer szétterült a forrasz körül. Látható,
hogy a folyasztószer szétterülésének mértékében eltérés van. A folyasztószer által nedvesített
terület eltérésének fő oka a nyomtatott áramköri szerelőlemez ón rétegének oxidálódása.
Előzetes tanulmányok során bebizonyították, hogy a szubsztrát felületi minősége és az
atmoszférikus hatások nagymértékben befolyásolják a peremszögértékeket [130-132].

33. ábra: SAC305 forraszpaszta által nedvesített terület ónbevonatos NYÁK lemezen, levegő
atmoszférában (A) és argon védőgáz (B) alatt végzett peremszögmérés esetén
Összehasonlítva az „A” és „B” jelű esetet megállapítható, hogy a „B” esetben argon védőgáz
alatt a folyasztószer jobban szétterül a lapkán és elősegíti a forraszanyag nedvesítését. A
csökkent folyasztószer szétterülés oka a levegőben mért minta esetében a lapka felületén
képződött oxidokkal magyarázható. A forraszpaszta folyasztószer tartalma és így az oxidoldó
képessége is véges. A forrasztási folyamat során a melegítéskor, a kamra levegőjében lévő
oxigénnel reakcióba lép a lapka felületének ón rétege, így nagy mennyiségű ón-oxid alakul ki
és a forraszpaszta folyasztószer mennyisége így csak kisebb felületet tud nedvesíteni és a
forraszanyag számára kedvezővé tenni. Argon védőgáz környezetben a kamrában rekedt oxigén
mennyisége lehetőség szerint minimalizált, így a melegítéskor a lapka felülete kevésbé lesz
oxidos, így a forraszpaszta folyasztószer mennyisége nagyobb felületet képes nedvesíteni és
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javítani a forraszfém szétterülésének lehetőségét. Szabad szemmel is felmérhető, hogy
ugyanakkora pasztamennyiség mellett, a „B” esetben a forraszfém jobban szétterül, mint az
„A” esetben. A megszilárdult forraszfém teteje is láthatóan oxidos. Ezek az oxidok megjelennek
mind a két mérés esetében, a mérési körülményeknek a kialakuló oxidok mennyiségére van
hatása. A forraszpaszta tartalmaz minimális mennyiségű oxigént, ez az oka a forraszfém
felületén kialakuló oxidoknak, azonban levegőn a forraszfém további oxigént vesz fel, ami a
forraszcsepp felületén vastagabb oxidréteg kialakulását eredményezi.
A 34. ábrán a forraszpaszta és az ónbevonatos NYÁK lemez közötti peremszögértékek
valamint a forraszpaszta és a rézlemez közötti peremszögértékek láthatóak a lemezeket ért
újrahevítések számának függvényében. A különböző mérési környezet hatása látványosan
megjelenik az ónbevonatos NYÁK esetében. A mért peremszögértékek nitrogén és argon
környezet esetében 12º-13º közötti értéket vesznek fel többszöri újrahevítés nélkül, mely
értékek a nagyon kedvező forrasztási zónában vannak. A levegőn végzett kísérlet során a
peremszögérték 24º volt, mind a NYÁK, mind a réz esetében, mely érték kétszerese az inert
környezetben NYÁKon mért peremszögekhez képest. Tehát kijelenthető, hogy a levegőn
végzett forrasztás esetében a forraszanyag nedvesítési tulajdonságai romlanak az inert
környezetben készített forrasztáshoz képest és ez a különbség többszöri újrahevítések esetén is
megmarad ónbevonatos NYÁK esetében.

34. ábra: Peremszögértékek Sn 96,5 Ag 3 Cu 0,5 forraszpaszta és réz, illetve ónbevonatos
NYÁK szubsztrát között 250°C hőmérsékleten
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A peremszögméréseket a NYÁK lemezhez hasonló módon rézlemez szubsztráton is
elvégeztem. A 34. ábrán láthatóak a forraszpaszta és rézlemez közti peremszögértékek is a
rézlemezt ért újrahevítések függvényében. A mért peremszögértékek levegő, nitrogén és argon
mérési környezet esetében is 25,5º-26º közötti értéket vesznek fel többszöri újrahevítés nélküli
esetben. Az eredmények alapján tiszta réz forrasztása esetében nincs hatása a forrasztáskor
alkalmazott környezetnek a nedvesítésre.
A flux egy része a forrasztáskor, a hőmérséklet növekedésére elpárolog. Az elpárolgott flux
gőzei csapdába kerülnek a folyékony forraszfémben és a lehűlés során, miközben a forraszfém
megszilárdul, buborékok keletkeznek a belsejében. A 35. ábra mutatja egy egy újrahevítésen
átesett minta sztereomikroszkópos felvételét, látható a megszilárdult forraszfém és a benne
kialakult buborékok.

35. ábra: Sztereomikroszkópos felvétel egy újrahevítésen átesett ónbevonatos NYÁK
szubsztráton vizsgált Sn 96,5 Ag 3 Cu 0,5 forraszpasztáról

5.1.1. HŐNTARTÁSI IDŐ HATÁSA A MÉRT PEREMSZÖGÉRTÉKRE
A korábbiakban ismertetett peremszög méréseknél a vizsgálatokat a forraszpaszta megolvadása
utáni másodpercekben készített felvételek alapján végeztem. A forrasztások esetében a
forraszanyag olvadt állapotban csak másodperceket tölt a forrasztási folyamat során, azonban
kérdés, hogy a forraszanyag olvadék állapotban való hőntartási idejének van-e hatása a
nedvesítési tulajdonságokra? A hőntartási idő hatásának vizsgálatánál a forraszpaszta rézlemez
szubsztráton 3 percenként került kiértékelésre. A 36. ábrán látható, hogy a hőntartási idő
növekedésével a forraszanyag nedvesítőképessége folyamatosan romlik, a peremszögértékek
kis mértékben növekednek a hibahatáron belül 30 perces intervallum esetén. Azonban a
vizsgálat első 6 percében a mért peremszög nem változott, majd 6 perc után kezdett el nőni. A
diagramon feltüntetett peremszögértékek 3 párhuzamos mérés eredményeinek átlagát mutatják.

36. ábra: Peremszögértékek réz szubsztráton, 30 perces hőntartás esetén levegő
atmoszférában, 250°C hőmérsékleten
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A hőntartási vizsgálatok nitrogén környezetben történő vizsgálatának eredményei a 37. ábrán
láthatóak. Ellentétben a levegő környezetben készült hőntartási vizsgálattal, nitrogén környezet
esetében a peremszögértékek nem mutatnak határozott változást, a peremszögértékek
hibahatáron belül vannak. A hőntartás hatásának vizsgálatán kívül a további vizsgálataimnál
peremszögméréshez használt fénykép felvételt a mintáról, az adott hőmérsékleten, a
forraszanyag megolvadása után ~10 másodperccel készítettem. Látható, hogy az előzőekben
bemutatott vizsgálataimnál a mérések során az idő faktor nem játszott szerepet a mérési
eredmények alakulásában. A diagramon feltüntetett peremszögértékek 3 párhuzamos mérés
eredményeinek átlagát mutatják.

37. ábra: Peremszögértékek réz szubsztráton, 30 perces hőntartás esetén nitrogén
atmoszférában, 250°C hőmérsékleten

5.1.2. PEREMSZÖGMÉRÉSRE

ELŐKÉSZÍTETT

MINTA

TÁROLÁSI

IDEJÉNEK

HATÁSA

A méréshez használt szubsztrát lemezeket csiszolással és polírozással kell előkészíteni a
nedvesítési vizsgálathoz. Az előkészítés nem minden esetben történt közvetlenül a nedvesítés
mérés előtt. Kérdés, hogy a szubsztrát előkészítésének ideje hatással van-e a peremszögmérési
eredményekre?

38. ábra: Peremszögértékek levegőn tárolt rézlemezek esetén nitrogén atmoszférában, 250°C
hőmérsékleten
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A 38. ábra előkészített, majd levegőn hagyott szubsztráton mért peremszögértékeket mutatja.
Látható, hogy nincs jellegzetes változás a peremszögértékekben az idő függvényében, minden
érték a mérés hibasávján belül mozog. Tehát a mérési eredményekben a minta előkészítés ideje
nincs hatással a vizsgált peremszögértékekre. A diagramon feltüntetett peremszögértékek 3
párhuzamos mérés eredményeinek átlagát mutatják.

5.1.3. EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA
Az 5.1 fejezetben az ipari forrasztási folyamatok során létrejövő többszöri újrahevítés hatását,
valamint a különböző atmoszférikus körülmények hatását vizsgáltam forraszanyag nedvesítési
tulajdonságára nézve.
Nyugvócsepp módszerrel vizsgáltam ónnal bevont nyomtatott áramköri lemez (NYÁK), ill.
99,9 w% tisztaságú rézlemez nedvesíthetőségét olvadék SAC305 (Sn 96,5 Ag 3 Cu 0,5) típusú
forraszpaszta alkalmazása esetén, atmoszférikus körülmények között. Meghatároztam az
újrahevítések (reflow) számának változásával bekövetkező peremszög érték változását, ± 1°-os
bizonytalansággal. A forrasztási hőprofil csúcshőmérséklete 250ºC volt, amely hőmérsékleten
a peremszög mérést végeztem. Ónbevonatos NYÁK esetében négy újrahevítést követően a
peremszög érték 25°-ról 29°-ra nő, közel lineárisan növekszik az újrahevítések számával.
99,9 w% tisztaságú réz szubsztráton négy újrahevítést követően a peremszög változás nem volt
szignifikáns.
Argon és nitrogén védőgáz atmoszférákban vizsgáltam az újrahevítések számának változásával
bekövetkező olvadék SAC305 forraszpaszta peremszög érték változását ónbevonatos NYÁK
és 99,9 w% tisztaságú réz szubsztrátokon. Meghatároztam, hogy levegő atmoszférához képest
argon és nitrogén atmoszférában ónbevonatos NYÁK szubsztrát esetében ~25°-ról ~12,5°-ra
csökken a peremszög, míg réz szubsztrát esetében a peremszög változás nem volt szignifikáns,
25° maradt minden atmoszféra esetén. Az újrahevítések számának peremszöget befolyásoló
hatása különböző atmoszférákban azonos mértékű változást okozott.
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5.2. LÉZERSUGARAS FELÜLETKEZELÉS HATÁSA RÉZ ALAPANYAGRA
Felületkezeléssel az alapanyagok egyes részeinek tulajdonságai az alaptest nagyobb tömegének
jelentősebb szerkezet- és tulajdonságváltoztatása nélkül az igénybevételekhez,
követelményekhez igazíthatók. A nedvesítési viszonyok változtatásának egyik lehetősége a
szubsztrát felületkezelése, aminek az egyik legújabb és legelterjedtebb módja a lézersugaras
felületkezelés. Jelenleg a felületek nedvesíthetőségét befolyásoló folyamatok rendkívül
összetettek és ezért nehezen kontrollálhatóak. A lézersugaras technológiák ezzel szemben nem
csak magas szintű szabályozhatósággal rendelkeznek, hanem a folyamatok rugalmassága,
tervezhetőségére is van lehetőség. A forrasztás egy kiemelkedő jelentőségű technológia, amit
számos helyen használnak az ipar különböző területein. Egyik fő csoportja a lágyforrasztással
készült kötések.
A lézersugaras felületkezelés hatását vizsgáltam réz felületén, folyamatos üzemben használt
Nd:YAG lézer esetében. Korábbi kutatások kimutatták, hogy a felületi feszültség és a
nedvesítési tulajdonság változtatható lézersugaras felületkezelés alkalmazásával [105, 106]. A
célom, hogy a nedvesítési tulajdonságot úgy változtassam, hogy az anyag felületi topográfiája
ne változzon.
A felületkezeléseket a 3.3.1 fejezetben bemutatott Rofin DY 027 2,7 kW teljesítményű
impulzus üzemű Nd: YAG szilárdtest lézerrel végeztem, a megadott paraméterekkel.

39. ábra: Rofin DY 027 lézer és a kezelt minták elrendezése
A lézersugárzás elnyelése az egyes fémek esetében függ a sugárzás hullámhosszától (14. ábra).
A felületkezelésekhez használt Nd:YAG lézer hullámhossza 1064 nm. A réz abszorpciója ezen
a hullámhosszon 2-3% [135].
A rézlemezeket különböző lézersugár teljesítménnyel kezeltem 0-2500 W között. A minták
elhelyezése, a lézer folt útja és a lézer berendezés a 39. ábrán látható.

5.2.1. RÉZ MINTÁK ÉRDESSÉGMÉRÉSE
Az érdességméréseket a réz szubsztrátokon a 4.1 fejezetben ismertetett módon végeztem el. A
polírozást követően 9 szubsztrát lemezt vizsgáltam és mintánként 5 különböző vonal mentén
mértem, majd a mért értékek átlagát tekintettem az adott lapka együttes felületi érdességének.
Az eredmények a 4. táblázatban és a 40. ábrán olvashatóak. Elmondható, hogy az előre
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eltervezett csiszolási és polírozási folyamat eredményeképpen a réz minták átlagos felületi
érdessége Ra=0,13 µm 15%-on belüli eltéréssel. Ilyen polírozottsági szinten az esetleges szórás
értéke már elhanyagolható és nem fogja befolyásolni a mérési eredményeimet.
4. táblázat: Réz mintákon végzett felületi érdességmérés eredményei

A 4. táblázatban látható, hogy megvizsgáltam három különböző teljesítményszinten kezelt
mintadarab felületi érdességét. Minden teljesítményszinten 3 mintát vizsgáltam és mintánként
5 különböző vonalon mértem. A jelölt érdességértékek az 5 mérés átlagát mutatják.

40. ábra: Réz mintákon végzett felületi érdességmérés eredményei
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A felületkezelt minták Ra és Rz értékének eltérése az előkészített minták együttes átlagához
elhanyagolható. Ebből azt állapítom meg, hogy a lézeres besugárzás nem módosította annyira
a réz minták felületét, hogy azokon jelentősen megváltozott volna az átlagos felületi érdesség
értéke.
A 4. táblázatból látható, hogy a szubsztrátok felületi minősége megfelelő szórásértékekkel
rendelkezik ahhoz, hogy a különböző mérési eredményeket egymással össze tudjam hasonlítani
a felületi érdesség befolyásoló hatása nélkül.

5.2.2. RÉZ MINTÁK MIKROSZKÓPOS VIZSGÁLATA
Lézersugaras felületkezelés után a rézlemezekről metallográfiai csiszolatot készítettem, hogy a
lézersugaras kezelés szövetszerkezetre gyakorolt hatását vizsgáljam A 41. ábrán láthatóak
fémmikroszkópos metallográfiai felvételek láthatóak lézersugárral kezelt réz alapanyag
felülethez közeli szövetszerkezetéről. Összehasonlítva a kezeletlen, a 300 W, 600 W és 2500
W lézerteljesítménnyel kezelt minták felvételeit, a felület közelében nem látható különbség az
egyes minták között. A 2500 W teljesítményű felületkezelés hatására a kezelt felülettől mélyebb
rétegekben szemcsedurvulás figyelhető meg. A kísérlet bebizonyította, hogy 2500 W lézersugár
teljesítmény esetén a réz által elnyelt hő nem vezetett olvadékfürdő és hőkezelési zóna
kialakulásához, amely jellemző a lézersugaras felületkezelések esetében. További vizsgálatok
miatt nagyobb nagyításra képes módszert kell alkalmazni.

41. ábra: Fémmikroszkópos felvételek réz alapanyag felülethez közeli szövetszerkezetéről,
a) kezeletlen, b) 300 W, c) 600 W, d) 2500 W lézersugár teljesítménnyel felületkezelt minták
esetén
A 42. ábrán látható SEM felvételek kezeletlen és lézersugárral kezelt (300 W, 600 W, 2500 W)
minták felületeiről készített felvételek. A felvételek SE módban készültek. A felületeken
néhány véletlenszerű felületi csúcs látható, amely a felületi előkészítésből fakad.
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42. ábra: SEM felvételek réz felületekről a) kezeletlen, b) 300 W, c) 600 W, d) 2500 W
lézersugár teljesítménnyel felületkezelt minták esetén
A lézersugaras felületkezeléseknél általánosságban elmondható, hogy a lézersugár
teljesítményének egy része elnyelődik az anyagban, amely felületi megolvadást, a felületi
struktúra, szövetszerkezet megváltozását vagy oxidréteget képez a felületen. A 42. ábrán látható
SEM felvételek igazolják, hogy ilyen lézerteljesítmények esetén a felületen látható változás
nem megy végbe

43. ábra: Lézersugárral felületkezelt réz lapkák keresztmetszeti csiszolatainak SEM felvételei
a) 300 W, b) 600 W, c) 900 W d) 2500 W lézersugár teljesítmény esetén
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A 43. ábrán a 300 W, 600 W, 900 W és 2500 W lézerteljesítménnyel kezelt minták
keresztmetszetéről készített SEM felvételek láthatók. A felvételekről elmondható, hogy a
lézersugaras felületkezelésnek nincs látható hatása a réz minta szövetszerkezetében. A vizsgálat
során csak 2500 W lézerteljesítmény esetén látható egy az előzőektől különböző 700 nm
vastagságú réteg, amely a lézersugaras kezelés hatása lehet.
Az optikai mikroszkópos vizsgálat és a SEM vizsgálat kimutatta, hogy 2500 W lézersugár
teljesítmény szintig nincs változás a réz mintadarabok felületi topográfiájában. Optikai
mikroszkópos vizsgálat kimutatta, hogy a szövetszerkezetben nem történik változás. A nagyobb
nagyításra képes SEM pedig ugyanezt mutatta ki. Ezek alapján kijelenthető, hogy ilyen
lézersugaras felületkezelési paraméterek mellett, ha valami is változik a felületen, akkor az a
változás kisebb, mint 1 µm.

5.2.3. RÉZ

MINTÁK

LÉZERSUGARAS

FELÜLETKEZELÉSEI

KÜLÖNBÖZŐ

PÁSZTÁZÁSI SEBESSÉGGEL

Az alkalmazott lézerrel 2500 W lézersugár teljesítménynél magasabb téljesítménnyel már nem
tudtam kezelni a réz mintáimat, így a felületbe bevitt energiát a pásztázási sebesség
változtatásával tudom tovább változtatni. Ha a pásztázási sebességet csökkentem, akkor a
lézerfolt a felület egy adott pontján nagyobb hatásidőt fog eltölteni, ezért nő a felületbe bevitt
energia. A pásztázási sebességet fokozatosan csökkentettem a felületkezeléseknél
500 mm/s-ról 400 mm/s, 300 mm/s, 200 mm/s, 150 mm/s és 100mm/s sebességekre. A kezelt
minták mindegyikére igaz, hogy a felületükön optikai változás nem jött létre. A lézerfolt
további lassítása esetében 50 mm/s mellett a rézlemezbe bevitt energia azt megolvasztotta és
egy részét elgőzölögtette.

44. ábra: Réz minták Nd:YAG lézersugaras felületkezeléseinek elhelyezése paramétertérképen
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A 44. ábra mutatja a rézlemezek Nd:YAG lézerrel végzett felületkezeléseinek lézersugár
teljesítménysűrűség és hatásidő kettős logaritmikus paramétertérképen. A diagramon kék
színnel jelölt négyzetek az 500 mm/s sebességgel végzett felületkezeléseket mutatják. Ebben
az esetben a lézer által a felületre sugárzott energiasűrűség 63 J/cm2 100 W lézersugár
teljesítmény esetében és nő 1592 J/cm2 értékre 2500 W lézersugár teljesítmény esetén.
A diagramon narancssárga körrel jelölt vízszintesen elhelyezkedő pontok a pásztázási sebesség
változtatását mutatják, 2500 W teljesítményű sugárzás mellett nőtt a hatásidő. A pontok
vízszintesen 7961 J/cm2 energiasűrűségig növekednek. Az 50 mm/s pásztázási sebesség esetén
már az anyag olvadék és gőz állapotba került, amiből megállapítható, hogy réz alapanyag
Nd:YAG lézersugaras felületkezelése esetén ~8000 J/cm2-nél nagyobb energiasűrűségű kezelés
mellett fog megjelenni az olvadék állapot.
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5.3. LÉZERSUGARAS

FELÜLETKEZELÉS HATÁSA RÉZ ÉS

SAC305

PASZTA

NEDVESÍTÉSI TULAJDONSÁGÁRA

Ebben a fejezetben ismertetem lézersugárral felületkezelt réz mintadarabokon végzett
nedvesítési vizsgálati eredményeimet. A mintadarabokat különböző szempontok szerint
vizsgáltam:
• lézersugaras kezelés hatása előkészített (csiszolt, polírozott) mintákra,
• lézersugaras kezelés megismételhetőségi vizsgálata.
• lézersugaras kezelés hatása csiszolatlan mintákra,
• lézersugárral kezelt minták nedvesítése különböző gyártó által készített pasztával.

5.3.1. BEVEZETŐ MÉRÉSEK KEZELETLEN FELÜLETEN
Először azt vizsgáltam a mintáimon, hogy befolyásolja-e a peremszög értékeket a rézlemez
előkészített, csiszolt/polírozott és csiszolatlan felülete (45. ábra). A szubsztrátokat egy rézlemez
táblából mechanikus vágással, lemezvágásra használt telepített berendezéssel készítettem el.
Ezzel a módszerrel kiküszöbölhető a káros hőbevitel esélye, valamint minimalizálhatók a
lapkák anyagszerkezetében bekövetkező változások. A nedvesítésvizsgálat eredményét
befolyásolja a felület állapota, ezért a vizsgálataim várhatóan biztosabb eredményt adnak,
akkor, ha a lemezek felülete minden esetben azonos csiszolási és polírozási folyamaton megy
keresztül. A lemezek felületén képződő oxidréteg, szennyeződések hatással lehetnek a
vizsgálataim eredményére. Előkészítés nélkül a felület nem tekinthető azonosnak, amelyek a
mérési eredményekre hatással lehetnek. A réz minták felületi előkészítését a 3.2. fejezetben
részletesen ismertettem.

45. ábra: A bevezető mérések során vizsgált mintadarabok: csiszolatlan, csiszolt és levegőn
mérve
A nedvesítés vizsgálatot levegő atmoszférában végeztem el, mert az újrahevítések hatásának
vizsgálatakor már vizsgáltam, hogy réz esetében van-e hatása a vizsgálat során alkalmazott
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atmoszférának és az eredmények alapján azt tapasztaltam, hogy tiszta réz szubsztrát esetén az
inert védőgáz közegnek nincs hatása a mért peremszögértékekre.
A csiszolt minták esetében levegő atmoszférában mérve átlagosan 25,2°-os peremszög adódott.
Ezzel szemben a csiszolatlan levegőn mért mintákon az átlag érték 29,9°. Ez volt a várható
eredmény, mert a szakirodalom alapján a fémtiszta felületen a nedvesítési tulajdonságok
jobbak, mint szennyezett, oxidált felületen [133, 134].
Az előmérési szakasz során megfogalmazott ismeretek után a következő lépés a lézersugárral
felületkezelt minták vizsgálatának ismertetése.

5.3.2. LÉZERSUGARAS

FELÜLETKEZELÉS HATÁSA AZ ELŐKÉSZÍTETT MINTÁK

NEDVESÍTÉSÉRE NÖVEKVŐ LÉZERSUGÁR TELJESÍTMÉNY ESETÉN

Különböző teljesítményszinteken lézersugárral kezelt réz szubsztrát és a rajta alkalmazott
SAC305 forraszpaszta nedvesítő képességének változását vizsgáltam peremszögméréssel. A
réz mintákat Nd:YAG lézerrel 17 különböző lézersugár teljesítmény szint beállításával
kezeltem: 100, 200, 300, 400, 430, 470, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1250, 1500, 1750
és 2500 W-tal. A vizsgálati eredményekből egy átfogó, teljes képet kaphatok arról, hogy milyen
változásokat okoz a felületkezelés a réz szubsztráton. A lézersugaras felületkezeléseket az
5.2 fejezetben ismertetett módon végeztem el. A kezelés hatása a SAC305-ös forraszanyag
nedvesítő képességére a 46. ábrán látható módon alakul. A kezeletlen minták átlaga a fekete
folytonos vonallal van jelölve és az értékek tendenciájának jelölése érdekében felvettem egy
fizikai tartalommal nem rendelkezdő, szaggatott vonallal ábrázolt trendvonalat is a diagramban.
Az eredményekből látható, hogy a lézersugaras felületkezelés egyes teljesítményértékeknél
csökkentette a peremszöget, de lokális szélsőértékek és ingadozások is megjelennek. A
legnagyobb peremszögérték csökkenés a 2500 W-is lézersugár teljesítménnyel felületkezelt
minták esetében mérhető, a kezeletlen minták referencia adataihoz képest.
Végighaladva a mért adatokon a mérési eredmény trendje alapján általam felvett szakaszonként
értékelem ki az eredményeket.
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46. ábra: Lézersugárral felületkezelt réz minták peremszögértékei (fókuszfolt előtolási sebesség 500 mm/s, 12,5 liter/perc 99,5% tisztaságú argon
védőgáz, lézersugár foltátmérő 0,4 mm, lézersugár teljesítmény 0-2500 W)
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Az I. szakasz a 100 W-tól 400 W-ig terjedő rész. Itt jól láthatóan a kezeletlen minták átlagához
képest monoton növekvő tendencia mutatkozik. A peremszög maximuma 400 W-on jelentkezik
és értéke 30,2°. Ennek a peremszögérték növekedésnek az oka, hogy a lézersugaras kezelés
hatására a felületi energia csökkent a kezeletlen minták felületi energiáihoz képest. Kísérleti
eredményeim alapján feltételezem, hogy a réztábla gyártásához alkalmazott hideghengerlési
folyamat közben bevitt felületi energiákat az alacsony lézerteljesítmény leépítette, ahelyett,
hogy növelte volna. Továbbá az alacsony teljesítmény a felületi oxidréteget kedvezőtlen
irányba módosíthatta. Ez az eredmény jól példázza azt is, hogy az ismertetett peremszög
csökkentési technika egy esetleges jövőbeli alkalmazása során mennyire fontos lesz a megfelelő
folyamat specifikus beállítások megtalálása, hiszen a felületkezelés nem minden esetben
eredményez javulást a nedvesítési körülményekben.
A II. szakasz a 400 W-tól körülbelül a 600 W-os teljesítmény tartományig terjed. A 430 W-os
kezelés már csökkenést mutat a 400 W-hoz képest és értéke a kezeletlen mintákéhoz tart. A
lézerteljesítmény kismértékű növelésével, 470 W-os szinten felfedezhető egy lokális minimum
az eredményekben, aminek peremszög értéke: 21,6°. A hirtelen csökkenésnek az oka az lehet,
hogy ezen a teljesítményen csökken a felületi oxidréteg vastagsága és hirtelen megugrik a
felületi energia értéke. Innen növelve a teljesítményt ismét növekedést tapasztalhatunk, ami
körülbelül a 600 W-os lézerteljesítményig tart.
Az utolsó III. tartomány 600 W-tól a legmagasabb 2500 W-os kezelésig tart. Ebben a
szakaszban a felületi energia tovább növekedéséből, az oxidréteg csökkenéséből és a
szövetszerkezetben történő változásokból jól látszik, hogy a peremszögértékeknek szigorúan
monoton csökkenése van. A vizsgálataimhoz alkalmazott lézerrel 2500 W-nál nagyobb
teljesítménnyel nem tudtam felületkezelést végezni. A tendenciából megállapítható, hogy
növelve a lézer teljesítményt a peremszögértékek tartanak egy minimum értékhez, amely ilyen
módú felületkezeléssel elérhető. Amennyiben nagyobb teljesítménnyel végzem a
felületkezelést várható a felület optikai megváltozása, oxidképződés, amely peremszögérték
növekedéshez vezet.
A II. szakaszban történt változás okát magyarázó anyagvizsgálatot nem végeztem, e szakasz
vizsgálatára a dolgozat nem terjed ki, a dolgozatban csak az I. és III. szakasz vizsgálatával
foglalkozom.
A következő fejezetekben bemutatom a különböző paraméterek változtatásának hatását az
előkészített és lézerrel besugárzott mintadarabokhoz képest. Erre a célra már kevesebb, de
egyértelműen meghatározható vizsgálati pontokat jelöltem ki. Ez a 4 pont a lézerrel kezeletlen,
a 300, 700 és 1200 W-os mérés. Azért ezeket választottam, mert a 300 W-on mért értékek
egyértelműen az átlagtól pozitív irányban térnek el, míg a 700 és az 1200 W-on mért
eredmények már az átlagtól lefelé helyezkednek el és csökkenő tendenciát mutatnak.

5.3.3. RÖNTGENDIFFRAKCIÓS

MÉRÉSEK

LÉZERSUGÁRRAL

KEZELT

RÉZ

MINTÁKON

A réz szubsztrátok felületén röntgendiffrakcióval vizsgáltam a kristály orientációját a
lézersugaras kezelések előtt és után. Az 5. táblázat és a 47. ábra az XRD vizsgálat
eredményeként a relatív intenzitásokat mutatja kezeletlen, illetve 400, 470, 600 és 1000 W
lézersugár teljesítménnyel kezelt réz minták esetében valamint az ASTM adatbázis alapján
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általánosnak vélt Cu por relatív intenzitásait. A minták intenzitás értékeit a mért spektrumok
(111) reflexió intenzitásához normáltam a könnyebb összehasonlíthatóság érdekében.
Összehasonlítva a Cu por és a kezeletlen Cu lemez relatív intenzitásait, a különbség
egyértelműen mutatja, hogy a Cu lemez (220) orientációja dominánsabbá vált, amely a lemez
gyártásánál alkalmazott hengerlés következménye.
5. táblázat: XRD vizsgálatok relatív intenzitásai réz por (ASTM) és a lézersugárral
felületkezelt Cu minták felületéről

47. ábra: XRD vizsgálatok relatív intenzitásai réz por (ASTM) és a lézersugárral felületkezelt
Cu minták felületéről
A 400 W lézerteljesítménnyel felületkezelt Cu szubsztrát (200) és (220) orientációja válik
hansúlyosabbá a felületkezelés előtti állapothoz képest. Ez azt jelenti, hogy a lézersugárzás
elnyelődéséből adódó lokális hőkezelések nem elegendőek a felület olvadásához a felszíni
rétegben, csak átkristályosodás következik be, és a preferált kristálynövekedési irányban a
(220) és (200) reflexió nagyobb relatív intenzitását eredményezi. Ez a strukturális változás
szilárd állapotban megy végbe, és a 46. ábrából látszik, hogy rontja a nedvesítést a réz felületén.
A (220) sík relatív intenzitásainak változása követi a peremszög értékek változását, minél
dominánsabbá válik a (220) sík, a mért peremszögérték is annál nagyobb lesz.
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A 46. ábrán a peremszög tranziens változása figyelhető meg 400 W és 600 W lézerteljesítményű
felületkezelések között, a nedvesítés 400 W teljesítményszintű lézersugaras felületkezelés
határáig romlik, majd 470 W lézersugár teljesítményű kezelés esetén javul. A hirtelen változás
a (220) sík intenzitásváltozásában is megjelenik, a mért javuló nedvesítést ez a jelenség
magyarázza. Emellett a (200) reflexió intenzitása a kezeletlen állapothoz képest növekszik a
470 W teljesítménnyel kezelt minta esetén (5. táblázat, 47. ábra).
A 6. táblázatban látható, hogy a felületkezeléshez alkalmazott növekvő lézersugár teljesítmény
a (200) és (220) síkok intenzitásarányát változtatja. A (200) sík dominanciájának növekedése a
nedvesítés javulásában, azaz peremszögértékek csökkenésében nyilvánul meg (48. ábra). A
(311) sík intenzitása a 600 W és 1000 W lézersugár teljesítménnyel kezelt minták esetében
nagyobb, ez is a nedvesítés javulását segíti.
6. táblázat: Kezeletlen és lézersugaras felületkezelésen átesett Cu minták XRD vizsgálata
során mért (200) és (220) síkok intenzitásarányai

48. ábra: Lézersugárral felületkezelt réz szubsztráton mért ólommentes forrasztpaszta
peremszögértékei és XRD-val mért intenzitásarányok (200) és (220) sík esetében
Korábbi vizsgálatok [105, 106] alapján 500 W feletti teljesítményértékek a rézfelszín közelében
helyi megolvadást eredményezhetnek. Ennek következtében a felületi rétegben lévő
kristályszerkezet tükrözi az olvadt állapotból növekvő mechanizmust, amelyben magas
hőmérsékleti gradiens jelenik meg az intenzív, egyirányú hőellátás miatt. Ezzel ellentétben a
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méréseimben alkalmazott felületkezeléseknél a felület megolvadását nem tapasztaltam. A
publikációkban [105, 106] bemutatott vizsgálatokhoz képest a lézer paraméterei különbözőek
voltak, ezért azonos teljesítményű lézersugár esetében különböző eredményt tapasztaltam.

5.3.4. ELEKTRONMIKROSZKÓPOS VIZSGÁLATOK RÉZ MINTÁKON
A határfelületi jelenségek megértése érdekében a megszilárdult forraszanyagcsepp és a
felületkezelt Cu lemez metszetét transzmissziós elektronmikroszkóppal vizsgáltam. A 49. ábra
a) mutatja egy kezeletlen minta keresztmetszetének TEM felvételét. A kép jobb oldalán a Cu
szubsztrát mikrostruktúrája látható, amely jellemző hengerlés utáni állapotot mutat, az XRD
vizsgálathoz hasonlóan. A különböző lézer teljesítményekkel felületkezelt Cu szubsztrátok
TEM felvételeit összehasonlítva látható, hogy a hengerlésre jellemző struktúra folyamatosan
változik. A 300 W teljesítménnyel kezelt minta esetében csak újrakristályosodás jön létre,
amely a felvételen látható Cu felület hullámosságához vezet (49. ábra b)). A leghangsúlyosabb
növekedési irány az <100> a Cu minta felületén (47. ábra), megerősítve az (100) textúrát,
amelyet az XRD mérések mutattak.

49. ábra: Keresztmetszeti TEM felvétel a kezeletlen (a) és a 300 W lézersugár teljesítménnyel
kezelt (b) réz szubsztrát (jobb oldal) és a SAC305 forraszanyag csepp (bal oldal)
keresztmetszetének felületén
A kiválasztott területen a transzmissziós elektronmikroszkóppal diffrakciós üzemmódban
vizsgálatot végeztem, amely kimutatta, hogy a forraszanyag és szubsztrát határfelületén a
kristályszerkezet megfelel a Cu3Sn fázisnak. A Cu3Sn átmeneti réteg struktúra részletei jobban
látszanak a 49-51 ábrán a lézer teljesítményétől függően (lézersugaras felületkezelés
teljesítménye a nedvesítés vizsgálat előtt). Az átmeneti rétegben a Cu3Sn kristályok oszlopos
struktúrát képeznek, amely merőleges a Cu szubsztrát felületére.
A vizsgált minták közül, a 300 W lézerteljesítménnyel kezelt minta esetében legkisebb a Cu3Sn
kristályok átlagos szemcsemérete (49. ábra b)) és a legnagyobb a 2500 W-os
lézerteljesítménnyel besugárzott mintában (50. ábra b)), ahol a hosszúkás Cu3Sn kristályok az
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átmeneti réteg teljes szélességében megjelentek. Ez a 2500 W-os minta mutatta a legjobb
nedvesítési tulajdonságokat a vizsgált minták között.

50. ábra: Keresztmetszeti TEM felvétel az 500 W (a) és a 2500 W (b) lézersugár
teljesítménnyel kezelt réz szubsztrát és a SAC305 forraszanyag csepp keresztmetszetének
felületén
A Cu3Sn réteg vastagsága együtt növekszik az alkalmazott lézerteljesítménnyel (7. táblázat).
Emellett az intermetallikus réteg (IML, IMC réteg) teljes vastagsága az 500 W-os
lézerteljesítmény esetében a legnagyobb. Reflow kemencés forrasztás során a megömlött
forraszanyagban lévő ón a forrasztási felület nedvesítés során reakcióba lép az alapfémmel,
amely jelenleg a réz szubsztrát, és ennek eredményeképpen Cu-Sn intermetallikus vegyületek
(IMC) képződnek. A szubsztrát felületén ezek a vegyületek egybefüggő réteget képeznek,
amely az intermetallikus réteg (IML).
7. táblázat: IMC réteg vastagsága lézerteljesítmény függvényében

SAED (Selected Area Electron Diffraction) vizsgálat kimutatta, hogy az 500 W lézersugár
teljesítménnyel kezelt minta esetében az IMC réteg két fajta vegyület fázis tartalmaz és így
alkot dupla réteget, amelyet az 51. ábra a) mutat.

– 67 –

51. ábra: a) TEM felvétel az 500 W lézersugár teljesítménnyel kezelt réz mintáról, amely
mutatja a kettős átmentei réteget; b) Sötét látóterű kép az 500 W lézersugár teljesítménnyel
kezelt réz mintáról, a Cu41Sn11 fázis reflexióit használva
A sötét látóterű képen az 51. ábra b) mutatja, hogy egy új fázis jelenik meg az oszlopos
szerkezetű Cu3Sn rétegen. Ez a vékonyabb réteg (~100-120 nm) elektron diffrakciós kép
alapján Cu41Sn11 (ASTM 30-0510) krisztallitokat tartalmaz. Cu41Sn11 fázis és a kétrétegű
intermetallikus réteg csak az 500 W lézerteljesítménnyel kezelt minta nedvesítés vizsgálatának
mintáin jelent meg.
A forraszanyag oldaláról az átmeneti réteg (a forraszanyagon belül) Cu6Sn5 (ASTM 45-1488)
és Cu6.2Sn5 (ASTM 47-1575) fázisok voltak minden vizsgált mintában.

5.3.5. ENERGIA

DISZPERZIV RÖNTGEN ANALÍZIS

(EDX)

VIZSGÁLATOK RÉZ

MINTÁKON

EDX elemanalízis vizsgálatokat végeztem a TEM-mel vizsgált mintákon. A 8. táblázat mutatja
a SAC305 forraszcsepp és a Cu szubsztrát relatív Cu/Sn tartalmát 3 pontban, a szubsztrát
felületén, a szubsztrát felületének közelében és távol a szubsztrát felületétől. A számított relatív
Cu/Sn koncentrációk a Cu-Sn fázisoknál a következők (Cu3Sn) 3, (Cu41Sn11) 3,7, (Cu6Sn5) 1,2
és (Cu6,2Sn5) 1,25.
8. táblázat: Cu/Sn relatív koncentrációk az átmenetei rétegben, az átmeneti réteg határán a
forraszanyag felé, és a forraszanyagban
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A 8. táblázatban látható, hogy a relatív Cu/Sn koncentráció körülbelül 3 a Cu szubsztrát és az
SAC forraszanyag közelében, amely megfelel a SAED által kimutatott Cu3Sn fázisnak. Kivétel
az 500 W lézersugár teljesítménnyel kezelt minta, ahol 3,5 Cu/Sn relatív tartalmat adódott.
Figyelembe véve a TEM vizsgálatok eredményét, ez a magasabb érték érthető, mivel az IMC
réteg a TEM vizsgálat szerint ebben a mintában szélesebb Cu3Sn és egy vékonyabb Cu41Sn11
fázisból áll (lásd az 51. ábrát). Az IMC rétegben a relatív Cu tartalom 1,34-1,64 érték között
van, amely megfelel a TEM vizsgálatok által megfigyelt (Cu6Sn5) 1,2 és (Cu6,26Sn5) 1,25
fázisnak. A réz minta felületétől távol (5-10 μm-re a forrasztási csepp belsejében) a relatív Cu
tartalom 0,2 érték alá csökken. A Cu tartalma kissé emelkedik a forrasztási csepp belsejében,
ha a Cu szubsztrátot nagyobb lézerteljesítménnyel kezeltem.
A szennyezőanyag-koncentrációt (S + O) a réz felületén vizsgáltam EDS-sel, ami jelentősen
magasabb a 300 W-os lézerteljesítménnyel kezelt Cu minta felületén, a többi mintához képest.
A többi vizsgált TEM minta szennyezőanyag-koncentrációja a felületen hasonló volt.

52. ábra: Cu/Sn relatív koncentrációk az átmenetei rétegben, az átmeneti réteg határán a
forraszanyag felé, és a forraszanyagban

5.3.6. INTERMETALLIKUS RÉTEG A PEREMSZÖGMÉRÉSEN ÁTESETT MINTÁKON
A Young-Dupre egyenlet szerint a peremszöget a szilárd-gáz, olvadék-szilárd és gáz-olvadék
felületek határán a határfelületi energiák és a felületi feszültség határozza meg. Az olvadék-gáz
felületi feszültségre a szilárd anyag felületi tulajdonságai nincsenek hatással. A forraszanyag és
a réz között a határfelületen intermetallikus réteg (IMC réteg, IML) képződik (53. ábra). A
peremszögmérésen átesett minták keresztmetszeti csiszolatait Philips XL-30 FEG SEM
eszközzel vizsgáltam. Az 53. ábra/b mintánál az IMC réteg vastagsága (5 μm) nagyobb, mint
az 53. ábra/a, c, d esetben (3 μm).
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A forrasztott kötések mechanikai tulajdonságainak jelentős meghatározója a forrasz
mikroszerkezete, ezen belül is főként a forrasz-alapfém határfelületen kialakuló intermetallikus
réteg (Intermetallic Layer – IML) szerkezete és vastagsága [125].
A 46. ábrán a látható, hogy a különböző lézerteljesítménnyel felületkezelt réz mintákon mért
peremszögértékeinél is 300-400 W értéknél mérhető a legrosszabb nedvesítési tulajdonság. A
peremszögméréseket ugyanolyan körülmények mellett hajtottam végre, így a vizsgálat alapján
megállapítható, hogy 300 W lézerteljesítményű felületi kezelés esetén a felületi tulajdonságok
preferálják az IMC réteg növekedését és növekvő peremszöget okoznak, magasabb
teljesítményszinten azonban ez a hatás megszűnik.

53. ábra: SEM felvételek peremszögmérés után SAC305 forrasz paszta és a) kezeletlen,
b) 300 W, c) 600 W d) 2500 W lézerteljesítménnyel felületkezelt réz esetén

5.3.7. LÉZERSUGARAS

FELÜLETKEZELÉS HATÁSA AZ ELŐKÉSZÍTETT MINTÁK

NEDVESÍTÉSÉRE VÁLTOZÓ PÁSZTÁZÁSI SEBESSÉG ESETÉN

A lézerberendezés maximális fényteljesítménye 2500 W, ezért a teljesítmény növelésén kívül
más lézerparaméter változtatásával növelhetem a réz mintadarabokat érő energia mértékét. A
szkenner fej pásztázási sebességét csökkentve a hatásidő megnő, így a felületet megvilágító
energia is nagyobb. Az 5.3.2 fejezetben vizsgált minták esetében a pásztázási előtolási sebesség
500 mm/s volt. A hatásidő növeléséhez csökkentettem a pásztázási sebességet 400, 300, 200,
150, 100 mm/s-ra. Az 54. ábra mutatja felületkezelt mintákon mért nedvesítésvizsgálatok
eredményeit. A pásztázási sebesség csökkenésével a peremszögek emelkedését mutatja a
diagram. Tehát a nagyobb energiasűrűségű lézersugaras felületkezelés nem okoz egyértelmű
javulást a peremszögben, ha több lézerparaméter változik a felületkezelések között.
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54. ábra: Lézersugárral felületkezelt réz minták peremszögértékei változó pásztási sebesség
esetén (12,5 liter/perc 99,5% tisztaságú argon védőgáz, lézersugár foltátmérő 0,4 mm,
lézersugár teljesítmény 2500 W)

5.3.8. LÉZERSUGARAS

FELÜLETKEZELÉS

MEGISMÉTELHETŐSÉGÉNEK

VIZSGÁLATA

Azt vizsgáltam, hogy a lézersugaras felületkezelések megismételhetőek-e és ugyanolyan hatást
eredményeznek-e. Erre a célra 2500 W-on felületkezelt minták peremszögmérési eredményeit
használtam fel. A felületkezelések nem egy időpontban, hanem egy héten belül különböző
alkalmakkor hajtottam végre. Az 55. ábrán látható, hogy a 9 mérés átlagát 19,2⁰-ot fekete
vízszintes vonal jelöli és körülötte a mérési pontok értékei. A különbségek 4,65%-nál kisebb
relatív eltérést mutatnak, mely elfogadhatóan kis mérési hibát okoz.

55. ábra: Réz szubsztrátok lézersugaras felületkezelésének megismételhetőségének vizsgálata
(fókuszfolt előtolási sebesség 500 mm/s, 12,5 liter/perc 99,5% tisztaságú argon védőgáz,
lézersugár foltátmérő 0,4 mm, lézersugár teljesítmény 2500 W)
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5.3.9. LÉZERSUGARAS KEZELÉS HATÁSA A CSISZOLATLAN MINTÁKRA
Megvizsgáltam, hogy miként hat a lézeres sugárzás a csiszolatlan felületre. Az 56. ábrából azt
lehet megállapítani, hogy a kijelölt mérési pontokon a lézersugaras kezelés hatása megjelent
hasonlóan, mint az előkészített mintáknál. Az 1200 W-on kezelt mintadarab peremszögértéke
ismét csökkent az átlaghoz képest, de jóval kisebb mértékben. Ennek oka az lehet, hogy az
előkészítés hiánya miatt nem tudott akkora energia elnyelődni a minták felületébe, mint a
csiszolt és polírozott minták esetében.

56. ábra: Csiszolatlan, lézersugárral felületkezelt réz minták peremszögértékei (fókuszfolt
előtolási sebesség 500 mm/s, 12,5 liter/perc 99,5% tisztaságú argon védőgáz, lézersugár
foltátmérő 0,4 mm, lézersugár teljesítmény 300, 700, 1200 W)

5.3.10. LÉZERSUGÁRRAL

KEZELT

MINTÁK

NEDVESÍTÉSI

VIZSGÁLATA

KÜLÖNBÖZŐ GYÁRTÓ ÁLTAL KÉSZÍTETT PASZTÁVAL

Ebben az esetben nem a szubsztrát felületének minőségét tekintettem változó paraméternek,
hanem a ráhelyezett forraszpasztát. Ezt a vizsgált sorozatot is lézersugárral kezelt mintákon
hajtottam végre. A mintákra felvitt forraszpaszta hasonlóan SAC305 típusú, azonban a pasztát
különböző gyártó (Alpha Alent) készítette, így a pasztában lévő forraszfém és a folyasztószer
különbözik a korábbi vizsgálatokban alkalmazott forraszanyagétól. Az 57. ábrán láthatóak a
(„B”) pasztával mért eredmények, ahol a folytonos vonallal feltüntetem a kezeletlen mintákon
mért peremszög átlagát. A tendenciát megfigyelve észre vehető, hogy a 300 W-os mérés átlag
felett jelentkezik, a 700 W-os és 1200 W-os mérés az átlag alatt. A fentebb részletezett
tendencia továbbra is érvényes, attól függetlenül, hogy a felületen más anyagot használunk.
Ebből arra lehet következtetni, hogy nem befolyásolja a lézersugaras felületkezelés nedvesítés
változtató hatását a forraszpaszta komponenseinek összetétele. A diagramon feltüntetett
peremszögértékek 3 párhuzamos mérés eredményeinek átlagát mutatják.
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57. ábra: Különböző gyártó által készített pasztával mért peremszögértékek

5.3.11. LÉZERSUGÁRRAL FELÜLETKEZELT MINTÁK XPS ÉS AES VIZSGÁLATA
Az XPS és AES vizsgálatra alkalmas berendezés (4.6 fejezet) előkamrájába behelyezett
mintákon először vakuumozás történt. Atmoszférikus körülmények között nagyobb
mennyiségű gőz adszorbeálódik a szilárd testek felületére, így amikor áthelyezésre kerülnek az
analitikai kamrába, valamennyire elrontják a vákuumot. Az analitikai kamra vákuumterében a
vákuum másnapra 5×10-9 mbar alá csökkent. A mérések közben a röntgen ágyú által termelt hő
miatt a nyomás némileg meg szokott emelkedni, de a vizsgálatok alatt így is 1,5×10-8 mbar alatt
maradt.
A mérés során először a Cu2p és Cu LMM csúcsairól került felvételre egy-egy részletes
spektrum, valamint a C1s és O1s csúcsáról. Majd ezek után ismét felvételre került a Cu2p és
Cu LMM csúcsairól egy-egy részletes spektrum. (Auger-folyamat során egy belső, például
L-héjon lévő elektront valamely primer részecske (többnyire elektron) eltávolít az atomi
kötelékből. Az így szabaddá váló energiaállapotot (lyukat) egy magasabb (például az M2) nívó
elektronja tölti be. A felszabaduló energiát valamely, ugyancsak magasabb nívón (például az
M3) lévő elektron veszi át, és a felületet jól meghatározott, karakterisztikus energiával elhagyja.
Ezt az elektront LM2M3 vagy - általánosabban - LMM Auger-elektronnak nevezzük.)
Általában XPS méréseknél a csúcsok intenzitásából lehet számolni százalékos felületi
összetételt, a csúcspozíciókból pedig a kötésállapotokat lehet megállapítani. Az ökölszabály a
legtöbb elem esetében (például szén) az, hogy minél inkább eltolódik a csúcs a nagyobb kötési
energiák irányába, annál oxidáltabb állapotban van a hozzá tartozó atom [137, 138]. A réz
máshogy viselkedik. Réz esetében ennek az úgynevezett kémiai eltolódásnak a mértéke kicsi,
ehelyett a Cu2+-hoz tartozó spektrumokon a Cu2p3/2 és Cu2p1/2 csúcsok kiszélesednek, és
megjelenik két szatellit csúcs is (58. ábra).
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58. ábra: Réz XPS csúcsai oxidált esetben [126]
Kevésbé oxidált állapotban lévő réz atomok estén ezek az effektusok jóval gyengébbek,
gyakorlatilag már Cu+ esetében is alig láthatóak. A Cu LMM Auger csúcsa ennél némileg
érzékenyebben reagál a kötésállapot-változásokra. Ez elemi réz esetén 918,6 eV kinetikus
energia körül jelenik meg, ami Cu+ esetében 917,7 eV-ra, Cu2+ esetében pedig 916,8 eV-ra
tolódik el, és ezzel párhuzamosan egyre elkentebbé is válik. Tehát a Cu2p és Cu LMM
vizsgálatok a különböző lézerteljesítménnyel kezelt réz felületek oxidációs állapotáról adnak
információt.
A felületről felvett első réz spektrumok alapján az megállapítható, hogy mind a négy minta
felületén van Cu2+. A négy minta közül a 300 W és a 2500 W felülete tűnik a leginkább
oxidáltnak (59. ábra). Ezek nagyjából úgy néznek ki, mint valamilyen Cu2+ ionokat tartalmazó
vegyület felületéről felvett spektrumok. A szatellit csúcsok alakja viszont nem teljesen olyan,
mint amit tiszta CuO estében várható. Ezek alapján valamilyen hidroxid (az XPS a hidrogént
nem látja), vagy esetleg valami karbonát lehet a felületen.
A kezeletlen és 600 W lézerteljesítménnyel felületkezelt minták ettől eltérő állapotot mutatnak.
Itt nem csak a szatellit csúcsok intenzitása kisebb, de a Cu2p3/2 és Cu2p1/2 csúcsok is máshogy
néznek ki. A jobb oldalukon megjelenik egy élesebb csúcs, ami arra utal, hogy itt a felületen
alacsonyabb oxidációs állapotú réz atomok is vannak.
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59. ábra: Cu2p spektrum a kezeletlen és a 300 W, 600 W 2500 W lézerteljesítménnyel kezelt
minta esetében
A Cu LMM Auger csúcsok alapján (60. ábra) valószínűleg elemi, fémes állapotban lévő réz
lehet a felületen. De lehet, hogy a felületet borító réteg a kezeletlen és 600 W
lézerteljesítménnyel felületkezelt minták esetében vékonyabb, és az alatta lévő fém réz is
beleesik az XPS információs mélységébe (3-10 nm), és ez is megjelenik a spektrumon.
Az elsőnek felvett Cu2p csúcsok alapján azt lehet megállapítani, hogy a 600 W
lézerteljesítménnyel felületkezelt minta felülete van a legkevésbé oxidált állapotban.
Kvantitatív pontos adatot viszont erről nem lehet megállapítani a szatellit csúcsok megjelenése
miatt.

60. ábra: Auger LMM spektrum a kezeletlen és a 300 W, 600 W 2500 W lézerteljesítménnyel
kezelt réz minta esetében
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A megismételt Cu2p és Cu LMM csúcsairól felvett spektrumok, úgy néznek ki, mintha egy Cu+
ionokat tartalmazó vegyület felületéről lennének felvéve. Tehát bármi is volt a felületen,
aránylag rövid idő alatt degradálódott. A röntgensugarak és a röntgen ágyú által termelt hő
hatására valószínűleg elbomlik a vegyület, és így marad vissza a felületen a kevésbé oxidált
állapot.
Az XPS és AES mérések eredményei alapján magyarázható, hogy a kezeletlen és 600 W
lézerteljesítménnyel felületkezelt minta esetében azonos peremszögértékek mérhetőek, a felület
oxidációs állapota az XPS és AES mérések alapján hasonló állapotban van. A felületen lévő
nagyobb mennyiségű oxidált állapotban lévő réz atom hatása és a (220) irányítottságú síkok
relatív intenzitása együttesen vezet a peremszögmérés során a nedvesítési tulajdonságban mért
változásokhoz.
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5.4. LÉZERSUGARAS

FELÜLETKEZELÉS

ÉS

VÉGZETT HŐKEZELÉS HATÁSA RÉZ ÉS

HIDROGÉN

SAC305

ATMOSZFÉRÁBAN

PASZTA NEDVESÍTÉSI

TULAJDONSÁGRA

Látható, hogy a lézersugaras felületkezelés hatással van a nedvesítési tulajdonságokra. Ezen
tulajdonságok igazolására vezettünk be egy módszert, ami garantáltan nem változtatja meg az
oxidációs viszonyokat a felületen Ezért a lézersugárral felületkezelt mintákat hidrogén
atmoszférában hőkezeltem, így a hőkezelés során a felületi oxidációt a folyamatból kizártam.
A lézersugárral kezeletlen, 300 W, 700 W és 1200 W-on felületkezelt mintákat hidrogén
védőgáz alkalmazásával hőkezeltem. A kezelés eredményeképp azt feltételeztem, hogy a
lézersugár által módosított felületi réteg ismét módosulni fog, ezáltal semlegesítve a
lézersugaras felületkezelés hatását. A hőkezelést egy arra alkalmas, a Gépjárműtechnológia
Tanszéken lévő hidrogénes hőkezelőkamrában végeztem el. A hőntartás ideje 30 perc és a
hőkezelés hőmérséklete 350°C volt. A hőkezelés végén a szobahőmérsékletre visszahűlt
mintákon még azon a napon elvégeztem a peremszögméréseket és közben a mintákat
exszikkátorban tartottam, hogy a felületi oxidáció lehetőségét minimalizáljam.
Az eredmények a 61. ábrán láthatóak. Az eredmények alapján megállapítható, hogy a hőkezelés
ismét megváltoztatta a minták felületi oxidrétegét és a szemcseszerkezetet, ezáltal
semlegesítette a lézersugaras felületkezelés hatását. A mérési eredmények a mérési hibasávon
belül szóródnak minden esetben.

61. ábra: Hidrogén védőgázas hőkezelés hatásának eredményei előzetes lézersugaras
felületkezelésen átesett réz mintákon (fókuszfolt előtolási sebesség 500 mm/s, 12,5 liter/perc
99,5% tisztaságú argon védőgáz, lézersugár foltátmérő 0,4 mm, lézersugár
teljesítmény 0-1200 W)
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5.5. LÉZERSUGARAS

FELÜLETKEZELÉS HATÁSA ACÉL ÉS

SAC305

PASZTA

NEDVESÍTÉSI TULAJDONSÁGÁRA

Vizsgálataim kimutatták, hogy réz felületén optikai elváltozást nem okozó lézersugaras
felületkezelésnek hatása van a réz felületén alkalmazott ólommentes forraszanyag nedvesítési
tulajdonságaira. A vizsgálatok során további felmerült kérdés, hogy a lézersugaras
felületkezelésnek más alapanyag esetében is hasonló hatása van-e a rajta alkalmazott
forraszanyag nedvesítési tulajdonságaira, például az iparban sokoldalúan használt acél
esetében?
Méréseimben Nd: YAG lézer különböző teljesítményszintjeivel végzett lézersugaras
felületkezelés hatását vizsgáltam DC01 acél mintadarabokon, és ennek eredményét a
forraszanyag nedvesítőképességére.
Az acél elterjedtsége miatt, valamint a járműiparban karosszéria elemként gyakran fordul elő
forrasztott alkatrészként, ami fontossá teszi a kötésének javítására irányuló kísérleteket.

5.5.1. FORRASZPASZTA TÁROLÁSI IDŐ HATÁSA A NEDVESÍTÉSVIZSGÁLATOKRA
DC01 ACÉL FELÜLETEN
Először lézersugaras felületkezelés nélkül az alapállapotú DC01 acéllemezen végeztem
méréseket. A nedvesítés mérésekhez használt mintákat csiszolással és polírozással készítettem
elő a 3.2 fejezetben leírtak szerint. A lézersugaras felületkezelés nélküli mintákon a nedvesítés
méréseket különböző pasztákkal hajtottam végre. A forraszpaszták esetében fontos szempontok
a tárolási körülmény és a lejárati idő, mely sorozatgyártási környezetben hatással van a
forraszpaszta felhasználhatóságára. Felbontás után a forrasztpaszta folyasztószer tartalma a
párolgás miatt csökken és ez hatással van a forraszthatósági és stencil nyomtathatósági
tulajdonságaira. A vizsgálat során három fajta pasztát alkalmaztam. Mind a három paszta Senju
M705-GRN360-KV (Sn 96,5 Ag 3 Cu 0,5) ólommentes forraszpaszta, de az egyik frissen
felbontott szavatossági időn belüli paszta, a másik szavatossági ideje lejárt (gyártási és
szavatossági idő közötti időnél kétszer öregebb paszta), a harmadik pedig egy régebbi
szavatossági idején túli paszta, amely Loctite Multicore X33-12i (fő összetevői:
izopropil-alkohol, dimetil-szukcinát) folyasztószer hozzáadásával hígításra került.
Mindegyik forraszpasztával 9 peremszögmérést végeztem DC01 acél szubsztráton. A 62. ábra
a nedvesítés mérések eredményeit mutatja. A hígított paszta esetében a 2., 4. és 7. mérés
esetében a különbség ~10º-al eltért a hígított pasztával mért értékek átlagától, ezért a diagramon
ezeket az értékeket nem vettem figyelembe.
Látható, hogy a lejárt szavatosságú hígítatlan és a friss forraszpaszta mérési eredményei közel
azonos értékeket mutatnak. Az eredmények különbségei a mérés hibasávját közelítik. A friss
forraszpasztával mért peremszögértékek átlaga 21,6º és a mérési sor hibasávja (az átlagtól való
abszolút eltérés átlaga) 0,8º. A lejárt szavatosságú hígítatlan forraszpasztával mért
peremszögértékek átlaga 22,4º és a mérési sor hibasávja 0,7º. A hígított forraszanyaggal mért
vizsgálatok eredményei nagyobb eltéréseket mutatnak a peremszögértékek átlaga 27,6º és a
mérési sor hibasávja 4º, ha a kiugró 2., 4. és 7. mérés értékeitől eltekintek, a peremszögértékek
átlaga 24,6º és a mérési sor hibasávja 0,3º.
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62. ábra: A peremszög alakulása különböző forraszpasztákkal DC01 acél szubsztráton
A mérési eredményekre alapozva, a szavatossági idő lejárata nem befolyásolja számottevően a
paszta viselkedését nedvesítés szempontjából, hogyha a gyártástól számított szavatossági idő
kétszeresén belül maradunk. A forraszpaszta hígításával további változót viszek a vizsgált
rendszerbe, amely kismértékű peremszögnövekedést, valamint egyes vizsgálatoknál kiugró
értékeket eredményez, amely a vizsgálataim szempontjából nem elfogadható. További
vizsgálataimat acél alapanyagon csak friss, egyéb folyasztószerrel utólagosan fel nem hígított
forraszpasztával végeztem.
A lézersugaras felületkezelés hatásának vizsgálatához szükséges viszonyítási alapot ad a
kezeletlen mintán mért peremszögértékek átlaga, mely a friss forraszpasztával mért mérések
esetében 22,4º.

5.5.2. Nd:YAG

LÉZERSUGARAS

FELÜLETKEZELÉS

HATÁSA

ACÉL

NEDVESÍTÉSÉRE

A réz szubsztráton végzett Nd:YAG lézersugaras felületkezelések nedvesítésre gyakorolt
hatását vizsgáltam DC01 acél felületén. A DC01 acél felületét különböző lézersugár
teljesítménnyel kezeltem. A felületkezeléseket egy Rofin DY 027 2,7 kW teljesítményű
impulzus üzemű Nd:YAG szilárdtest lézerrel végeztem. A lézer üvegszálas sugárvezetéssel és
optikai szkenner fejegységgel volt felszerelve. A szkennelő fej programozásának köszönhetően
egyszerre több mintát is tudtam egyidejűleg felületkezelni. Az impulzus üzemű lézert 100%-os
kitöltési beállítás mellett üzemeltettem, tehát gyakorlatilag folyamatos (CW-Continuos wave)
üzemben. Az fókuszfolt előtolási sebessége 500 mm/s volt. A lézersugaras kezelés során 99,5%
tisztaságú argon védőgázt alkalmaztam, 12,5 liter/perc adagolással, a kezelt felület
oxidációjának csökkentése érdekében. A beállított lézernyaláb fókusz 410 mm volt. A
lézersugár foltátmérője pedig 0,4 mm. A lézersugárzás elnyelése az egyes fémek esetében függ
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a sugárzás hullámhosszától. A felületkezelésekhez használt Nd:YAG lézer hullámhossza 1064
nm. Az acél abszorpciója ezen a hullámhosszon 30-35% [135]. A lézer kicsatolt teljesítménye
100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 1000 W volt.
A lézersugárral kezeletlen és a lézersugárral felületkezelt minták felületi érdességét jellemző
átlagos felületi érdesség (Ra) és egyenetlenség magasság (Rz) értékek mérését Mitutoyo
Surftest 301 típusú tapintós érdességmérő készülékkel végeztem el. A méréseket
mintadarabonként 3 különböző mérési helyen végeztem el, majd ezen mérési értékek átlagát
vettem a minta átlagos felületi érdességi mutatószámának. A mérés úthossza 24 mm volt.
Az érdességmérés eredményei a 9. táblázatban találhatóak. Jól megfigyelhető, hogy a
különböző minták felületén nem tapasztalható jelentős eltérés, az 1000 W teljesítménnyel kezelt
darab kivételével. Az 1000 W teljesítményszinttel kezelt mintadarabokon szemmel is
megfigyelhető változások tapasztalhatóak a minta felületén.
Az érdesség értékek az érdességmérő alsó méréshatárához közel esnek, ezért kontrollméréseket
végeztem Rodenstock RM600-as lézeres felületi topográffal, amelyen 5%-nál nem nagyobb
eltéréseket kaptam eredményül.
9. táblázat: Felületi érdesség mérés eredményei

Az érdességmérések alapján kijelenthető, hogy az előzetes csiszolási és polírozási művelet
eredményeként sikerült elérni, hogy a mintadarabok felületi érdessége azonos legyen. A
vásárolt alapanyag felületi minőség különbségéből adódó hibalehetőség így kizárásra került,
nem fogja befolyásolni a mérési eredményimet.
A 63. ábrán látható a kezeletlen minta szövetszerkezete. Ebben az esetben nem tapasztalható
eltérés a szövetszerkezetben, homogén a szövetszerkezet.

63. ábra: Kezeletlen DC01 acél minta szövetszerkezete
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A 64. ábrán ezzel szemben azonban már megfigyelhető a lézersugaras felületkezelés hatása, a
felülethez közeli és a mintadarab belsejében lévő szövetelemek között.

64. ábra: a) 700 W és b) 1000 W Nd:YAG lézersugár teljesítménnyel kezelt DC01 acél minta
szövetszerkezete (fókuszfolt előtolási sebesség 500 mm/s, 12,5 liter/perc 99,5% tisztaságú
argon védőgáz, lézersugár foltátmérő 0,4 mm)
A 64. ábra a) képén a 700 W-tal kezelt mintán az acél által elnyelt hő nem okozott
metallográfiailag érzékelhető változást a szubsztrát szövetszerkezetében. A b) képen, amikor a
kezelés lézerteljesítménye 1000 W volt, a minta felületén változott a felülethez közeli
mikroszerkezet. A megváltozott réteg vastagsága ~90 μm.
A felvételek alapján arra a következtetésre jutottam, hogy 1000 W teljesítménnyel kezelt
mintadarabok szerkezetében létrejövő változások miatt, nedvesítő képességbeli változás lesz
tapasztalható a későbbi mérések során.
Az Nd:YAG lézersugaras felületkezelést követően peremszögmérést végeztem a
3.4.3 fejezetben bemutatott módon, SAC305 típusú ólommentes forraszpasztával. A különböző
lézersugár teljesítményekkel kezelt mintákon mért peremszögértékek a 65. ábrán látható módon
alakultak.

65. ábra: Nd:YAG lézersugárral kezelt DC01 acél peremszögértékei
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A nedvesítés mérések eredményeiből megfigyelhető, hogy felületkezelt mintákon a
teljesítményszint növelésével 700 W-ig terjedő intervallumon közel azonos értéken marad
(kismértékű csökkenés). Majd 1000 W-on többszörösére nő a peremszög értéke. A
peremszögérték változását az érdességi mutatószámok változása is előre jelezte.
A peremszögmérési eredményekkel azt sikerült igazolni, hogy Nd:YAG lézersugaras
felületkezelésnek különböző hatása van különböző szubsztrát anyagokon. Ellentétben a réznél
tapasztalt változással, DC01 acél esetében 700 W lézersugár teljesítményű felületkezelésig nem
történik változás a kezelt felület nedvesítési tulajdonságában, SAC305 összetételű
forraszpasztával vizsgálva. A felület 1000 W lézerteljesítményű felületkezelése esetén, a
nedvesítésvizsgálat során mért jelentős peremszögváltozás folyamatának megértéséhez további
vizsgálatok szükségesek, melyeket jelen értekezés nem tartalmaz.

5.5.3. CO2 LÉZERSUGARAS FELÜLETKEZELÉS HATÁSA ACÉL NEDVESÍTÉSÉRE
Az 5.5.2 fejezetben látható, hogy Nd:YAG típusú lézernek milyen hatása a van a forraszanyag
nedvesítőképességének változására. Kérdésként felmerül, hogy más típusú lézerrel elvégzett
felületkezelés hogyan hat DC01 acél SAC305 forraszpasztával való nedvesítő képességére?
A 3.1 fejezetben ismertetett DC01 acél szubsztrátot, a 3.2 fejezeteben bemutatott módon
előkészítettem és a 3.3.2 fejezetben bemutatott CO2 lézersugárral felületkezeltem különböző
teljesítményszinteken. A felületkezelés után peremszögérést végeztem SAC305
forraszpasztával.
A cél ebben az esetben is, addig a pontig vizsgálni a felületkezelési lézerteljesítményt, ameddig
a felületen optikai változást nem tapasztalok. A felületkezelésekhez használt CO2 lézer
hullámhossza 10,6 µm. Az acél abszorpciója ezen a hullámhosszon ~12 % [135]. A
felületkezelést 50, 100, 150, és 200 Watt-os névleges lézersugár teljesítménnyel végeztem el.
Minden teljesítményszinten négy szubsztrátot kezeltem. A felületkezelés során 2000 mm/perces pásztázó sebességgel, 0,4 mm-es lézerfolt átmérővel és 0,3 mm-es sávközzel dolgoztam és a
szubsztrátok teljes felületét kezeltem.

66. ábra: CO2 lézersugárral felületkezelt DC01 acél szubsztrátok (fókuszfolt előtolási
sebesség 500 mm/s, 12,5 liter/perc 99,5% tisztaságú argon védőgáz, lézersugár foltátmérő
0,4 mm)
A 66. ábrán jól látható, hogy a 200 W lézerteljesítmény szinten kezelt szubsztrát szélén
kismértékű elszíneződések alakultak ki, ez elsősorban annak a következménye, hogy a
pásztázási sebesség nem tökéletesen egyenletes. Ugyanis a munkaasztal mozgása az egyes
irányváltások és megállások előtt lelassul, így az ekkor besugárzott részek a többi résznél
hosszabb ideig kaptak lézersugaras felületkezelést, illetve a minta előkészítése (csiszolás,
polírozás) a minta közepén tökéletes és a szélein előfordulhatnak érdesebb területek. Ezek a
jelenségek azonban nem befolyásolják érdemben a vizsgálataimat, mert a forraszanyagot a
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lapkák középső részén helyeztem el, ahol felületi előkészítés és a lézersugárral bevitt, egységnyi
felületre jutó teljesítmény még állandónak tekinthető.
A lézersugárral kezeletlen és a lézersugárral felületkezelt minták felületi érdességét jellemző
átlagos felületi érdesség (Ra) és egyenetlenség magasság (Rz) értékek mérését Mitutoyo
Surftest 301 típusú tapintós érdességmérő készülékkel végeztem el. A méréseket n = 5 mérési
hossz és RS = 0,25 mm „cut off” értékek mellett végeztem el. Az eredmények kiértékelésével
bizonyossá vált, hogy az előzetesen elvégzett csiszolás és polírozás elérte célját, ugyanis a
mérés szerint az átlagos érdesség minden lapka esetében Ra=0,05µm, az egyenletlenségmagasság pedig Rz=0,3µm. Ebből levonható az a következtetés, hogy a lézersugaras
felületkezelés nem befolyásolta mérhetően a szubsztrátok felületének érdességét, valamint,
hogy a felületek csiszolása és polírozása megfelelő volt. Az érdesség értékek az érdességmérő
alsó méréshatárához közel esnek, ezért kontrollméréseket végeztem Rodenstock RM600-as
lézeres felületi topográffal, amelyen 5%-nál nem nagyobb eltéréseket kaptam eredményül.
A mikroszkópos optikai szövetvizsgálat célja, hogy képet kapjunk a megváltozott
szövetszerkezetről, a szemcsék nagyságáról, irányítottságáról és elrendezéséről. Továbbá, hogy
a felület közeli rétegekben olyan jellemzőket figyelhessünk meg, amelyekkel teljesebb képet
kaphatunk a lézersugaras felületkezelés hatásairól és mechanizmusáról.

67. ábra: DC01 acél minták szövetszerkezete a) kezeletlen, b) 50 W, c) 100 W, d) 150 W,
e) 200 W CO2 lézersugár teljesítményű felületkezelés esetén (fókuszfolt előtolási sebesség
500 mm/s, 12,5 liter/perc 99,5% tisztaságú argon védőgáz, lézersugár foltátmérő 0,4 mm)
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A kezeletlen és a CO2 lézersugárral felületkezelt DC01 mintákon a lézersugaras kezelés hatását
a felületre optikai metallográfiai vizsgálattal vizsgáltam. A 67. ábrán látható, hogy a legfelső
kezeletlen mintadarabhoz képest a különböző teljesítményszinteken kezelt mintadarabok
szövetszerkezetei nem mutatnak lényeges eltérést. Még a 200 W lézerteljesítmény esetében sem
látható változás a minta felületén. A metallográfiai felvételek alapján kijelenthető, hogy a
lézersugaras felületkezelés a DC01 acél mintadarabok szövetszerkezetében nem okozott látható
változásokat. Az azonban jól kivehető, hogy a hidegen hengerelt acéllemez szemcséi a
hengerlés következtében kissé ellaposodtak.
A CO2 lézersugaras felületkezelést követően peremszögmérést végeztem a 3.4.3 fejezetben
bemutatott módon, SAC305 típusú ólommentes forraszpasztával. A különböző lézersugár
teljesítményekkel kezelt mintákon mért peremszögértékek a 68. ábrán látható módon alakultak.
A nedvesítés mérések eredményei azt mutatják, hogy a szubsztrát felületén elvégzett
lézersugaras felületkezelés kismértékben rontja a szubsztrát nedvesítési tulajdonságait, mert a
rajta elterült forraszanyag mért peremszöge növekszik a lézersugaras felületkezelés során bevitt
teljesítménnyel. Ez a növekedés azonban minimális és közel van a mérés bizonytalanságához.
A vizsgálat alapján megállapítható, hogy a CO2 lézersugaras felületkezelés az alkalmazott
lézerparaméterek mellett nem alkalmas acél alapanyag nedvesítési tulajdonságainak javítására.

68. ábra: CO2 lézersugárral kezelt DC01 acél peremszög értékei (fókuszfolt előtolási sebesség
2000 mm/perc, lézersugár foltátmérő 0,4 mm, lézersugár teljesítmény 0-200 W)

5.5.4. A

DOLGOZATBAN

SZEREPLŐ

LÉZERSUGARAS

FELÜLETKEZELÉSEK

ÖSSZEHASONLÍTÁSA

A dolgozat vizsgálataiban réz és DC01 acél alapanyagot felületkezeltem Nd:YAG és CO2
lézersugárral. A különböző lézersugaras megmunkálások esetében általánosan alkalmazzák a
lézeres paramétertérképet, amely egy kettős logaritmikus diagramban segít elhelyezni a
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lézersugaras megmunkálást. A diagram a lézersugaras megmunkálás hatásidejének
logaritmusának függvényében mutatja a lézersugár teljesítménysűrűség logaritmusát. A
vizsgálataimban szereplő lézersugaras felületkezeléseket a 69. ábra mutatja egy lézeres
paramétertérképen. A kék négyzet jelölő, a réz minták Nd:YAG lézersugárral 0-2500 W-tal
való kezeléseit mutatja 500 mm/s lézerfolt előtolás mellett. A narancssárga kör jelölő, a réz
minták Nd:YAG lézersugárral 2500 W-tal való kezeléseit mutatja 100-500 mm/s lézerfolt
előtolás mellett. A fekete négyszög jelölő, DC01 acél minták Nd:YAG lézersugárral
0-1000 W-tal való kezeléseit mutatja 500 mm/s lézerfolt előtolás mellett. A sárga háromszög
jelölő, DC01 acél minták CO2 lézersugárral 0-200 W-tal való kezeléseit mutatja 2000 mm/perc
lézerfolt előtolás mellett.

69. ábra: A dolgozatban szereplő felületkezelések elhelyezése paramétertérképen
Az összehasonlítás legfőbb problémája, hogy a diagramban megjelenő teljesítményértékek,
paraméterek között nem szerepel a lézer-anyag kölcsönhatás, azaz az adott anyag elnyelési
tulajdonsága az adott hullámhosszúságú lézersugárzással szemben. A diagram ezért csak a
lézerből kicsatolt felületkezelő lézersugár energiaviszonyairól ad információt az egyes
kezelések esetén.
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6. ÖSSZEFOGLALÁS
A járműiparhoz kapcsolódóan az önvezető- és az elektromos járművek terjedése növekvő
mennyiségű elektronikai alkatrészek használatát vonja magával, így a leggyakrabban
elektronikai kötésekhez alkalmazott technológia, a forrasztás fontos szerephez jut. Forrasztás
során folyadék, olvadék és szilárd fázisok kerülnek egymással kapcsolatba, tehát a
nedvesítésnek központi szerepe van ezekben a folyamatokban. Dolgozatom ez utóbbi
jelenségkörhöz kapcsolódik. Ólommentes forraszanyag nedvesítés vizsgálatával
tanulmányoztam NYÁK lemezen és réz alapanyagon, a ’reflow’ forrasztás során létrejövő
többszöri újrahevítéseknek a nedvesítés tulajdonság változtató hatását. Vizsgáltam réz és acél
alapanyagon különböző lézersugaras felületkezelések hatását ólommentes forraszanyag
nedvesítő képességére.
Nedvesítésvizsgálataimhoz a nyugvó csepp megfigyelésének módszerét alkalmaztam.
Ónbevonatos NYÁK és réz alapanyagon, argon, nitrogén és levegő atmoszférában végeztem
ólommentes forraszpaszta nedvesítés vizsgálatát, az alapanyagot ért előzetes hőkezelések,
újrahevítések függvényében. Az előzetes hőkezelések, a több ciklusban reflow kemencével
forrasztott alkatrészek állapotát jelölik, az egyes ciklusok után.
Az Sn 96,5 Ag 3 Cu 0,5 összetételű forraszpaszta és az ónbevonatos NYÁK közötti nedvesítési
szög folyamatosan növekszik, tehát a nedvesítés romlik az ismételt újrahevítések során, annak
megfelelően, hogy a szubsztrát felszínén az oxidok képződésének kedvező időtartam nagyobb
az ismételt újrahevítéseknek megfelelően. A nedvesítési szög növekedése levegőn és inert
atmoszférában is megfigyelhető. A levegőn vizsgált mintákhoz képest, az inert, N2 és Ar
védőgáz alatt végzett újrahevítések esetében a nedvesítési szög értékei kisebbek. A
forraszanyag ömledék nagy ón tartalma miatt a nedvesítés változását jellemző peremszög réz
szubsztrát esetében levegő környezetben csekély mértékű növekedést mutat, annak
megfelelően, hogy az ömledék Sn tartalmának protektív hatása érvényesül, még 30 perces
hőntartás esetén is. A kísérleti eredményeket a forraszötvözet komponenseinek oxigénnel
mutatott affinitását kifejező Ellingham diagramok segítségével értelmeztem.
A felületkezelésekkel változtatni lehet az adott alkatrész felületeinek fizikai tulajdonságait. A
forrasztások minőségének javítása szempontjából felmerül a kérdés, hogy a forrasztási folyamat
előtti optikai változást a felületen nem okozó lézersugaras felületkezelés hatással van-e a
forraszanyagnak a kezelt felületen létrejövő nedvesítési tulajdonságaira? A kérdés eldöntéséhez
különböző alapanyagokon, különböző típusú lézerekkel felületkezeléseket, majd
nedvesítésvizsgálatot végeztem a kezelt felületen.
Réz szubsztrátokat a felületükön optikailag változást nem okozó Nd:YAG lézersugárral
felületkezeltem és Sn 96,5 Ag 3 Cu 0,5 összetételű forraszpasztával nedvesítés vizsgálatokat
végeztem a kezelt felületen. A lézersugaras felületkezelés a lézersugár teljesítményétől függően
kis teljesítmények esetén rontja a felület nedvesítését, majd nagyobb lézersugár teljesítmények
esetén a nedvesítés javul, a mért peremszög csökken.
A nedvesítési tulajdonság változásának magyarázatához további széleskörű vizsgálatokra volt
szükség kiegészítésként, amelyek segítségével meghatározható, hogy mi történik, a
lézersugaras felületkezelés hatására a felületeken. XRD, SEM, TEM, XPS és AES vizsgálatokat
végeztem a réz felületeken.

– 86 –

DC01 acél esetében a felületen Nd:YAG lézersugaras felületkezelés hatására csak akkor
tapasztaltam változást a nedvesítési tulajdonságban, amikor a felületen a lézersugaras kezelés
következtében érdességi változást is mértem. A DC01 acél CO2 lézersugárral való
felületkezelése után a kezelt felületen végzett nedvesítés mérések eredményei azt mutatják,
hogy a szubsztrát felületén elvégzett lézersugaras felületkezelés kismértékben rontja a
szubsztrát nedvesítési tulajdonságait, mert a rajta elterült forraszanyag mért peremszöge
növekszik a lézersugaras felületkezelés során bevitt teljesítménnyel. Ez a növekedés azonban
minimális és közel van a mérés bizonytalanságához.
Az elért eredmények alapján fontosnak tartom a kutatás folytatását, melynek jelen PhD
értekezés nem lezárása, csupán egy állomása.
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7. TÉZISEK
1.

Nyugvócsepp módszerrel vizsgáltam ónnal bevont nyomtatott áramköri lemez (NYÁK),
ill. 99,9 w% tisztaságú rézlemez nedvesíthetőségét SAC305 (Sn 96,5 Ag 3 Cu 0,5) típusú
forraszpaszta alkalmazása esetén, atmoszférikus körülmények között. Meghatároztam az
újrahevítések (reflow) számának változásával bekövetkező peremszög érték változását,
± 1°-os bizonytalansággal. (újrahevítésnek (reflow) nevezem azt a folyamatot, amikor a
szubsztrátot éri a forrasztási hőprofil). A forrasztási hőprofil csúcshőmérséklete 250ºC
volt, amely hőmérsékleten a peremszög mérést végeztem. Ónbevonatos NYÁK esetében
négy újrahevítést követően a peremszög érték 25°-ról 29°-ra nő. A vizsgált tartományban
a peremszög közel lineárisan növekszik az újrahevítések számával. 99,9 w% tisztaságú
réz szubsztráton négy újrahevítést követően a peremszög változás nem volt szignifikáns
[J2, J4, J6, J10, C1, C4].

2.

Argon és nitrogén védőgáz atmoszférákban vizsgáltam az újrahevítések számának
változásával bekövetkező olvadék SAC305 forraszpaszta peremszög érték változását
ónbevonatos NYÁK és 99,9 w% tisztaságú réz szubsztrátokon. Meghatároztam, hogy
levegő atmoszférához képest argon és nitrogén atmoszférában ónbevonatos NYÁK
szubsztrát esetében ~25°-ról ~12,5°-ra csökken a peremszög, míg réz szubsztrát esetében
a peremszög változás nem volt szignifikáns, 25° maradt minden atmoszféra esetén. Az
újrahevítések számának peremszöget befolyásoló hatása különböző atmoszférákban
azonos mértékű változást okozott. Megállapítom, hogy ónbevonatos NYÁK forrasztása
atmoszféra érzékeny [J2, J4, J6, J10, C1, C4].

3.

Nd:YAG lézersugárral felületkezelt 99,9 w% tisztaságú réz szubsztráton kimutattam
0,4 mm foltátmérő, 12,5 l/min Ar védőgáz 500 mm/sec pásztázási sebesség, 0-2500 W
lézersugár teljesítmény paraméterű lézersugaras felületkezelés SAC305 (Sn 96,5 Ag 3 Cu
0,5) típusú forraszpaszta olvadékának nedvesítési viszonyait változtató hatását.
Meghatároztam, hogy a lézersugár teljesítmény függvényében a peremszög változás
három szakaszra bontható [J7, J9, J11, C5, C7].
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a) Az I. szakasz a 100 W-tól 400 W-ig terjedő rész. A kezeletlen minták átlagához képest
monoton növekvő tendencia mutatkozik a peremszögekben. Ennek a peremszögérték
növekedésének az oka, hogy a lézersugaras kezelés hatására a felületi energia csökkent
a kezeletlen minták felületi energiáihoz képest. Kísérleti eredményeim alapján
feltételezem, hogy a réztábla gyártásához alkalmazott hideghengerlési folyamat közben
bevitt felületi energiákat az alacsony lézersugár teljesítmény leépítette, ahelyett, hogy
növelte volna. Továbbá az alacsony teljesítmény a felületi oxidréteget kedvezőtlen
irányba módosíthatta.
b) A II. szakasz a 400 W-tól körülbelül a 600 W-os teljesítmény tartományig terjed. A
430 W-os kezelés már csökkenést mutat a 400 W-hoz képest és értéke a kezeletlen
mintákéhoz tart. A lézersugár teljesítmény kismértékű növelésével, 470 W-os szinten
felfedezhető egy lokális minimum az eredményekben, aminek peremszög értéke: 21,6°.
Növelve a lézersugár teljesítményt ismét a peremszög növekszik 600 W-os lézersugár
teljesítményig, ahol eléri a kezeletlen állapot peremszögértékét.
c) Az utolsó III. tartomány 600 W-tól a legmagasabb 2500 W-os kezelésig tart. Ebben a
szakaszban a felületi energia tovább növekedéséből, az oxidréteg csökkenéséből és a
szövetszerkezetben történő változásokból jól látszik, hogy a peremszögértékeknek
szigorúan monoton csökkenése van 2500 W-ig. Az XRD mérések alapján a (220) sík
intenzitása csökken, a (200) és (311) síkok dominanciája nő, a (200)/(220) intenzitás
arány változik, amely a peremszög csökkenését igazolja.
4.

99,9 w% tisztaságú réz szubsztráton vizsgáltam Nd:YAG lézersugaras felületkezelések
hatását. Meghatároztam a következő optimális lézer paramétereket 0,4 mm foltátmérő,
12,5 l/min Ar védőgáz mellett, amelyekkel úgy lehet a szubsztrátok felületét kezelni, hogy
azokban ne következzen be látható változás, optikai elszíneződés a lézersugárral kezelt
felületen: 100-500 mm/sec pásztázási sebesség, 0-2500 W lézersugár teljesítmény. Az
Nd:YAG lézersugárral felületkezelt 99,9 w% tisztaságú réz szubsztrátokon optikai
fémmikroszkópos, SEM, érdesség vizsgálatokat hajtottam végre. Az eredményekből
megállapítottam, hogy 0-2500 W lézersugár teljesítmény, 500 mm/sec pásztázási
sebesség, 0,4 mm foltátmérő paraméterek esetében a lézersugár teljesítmény változás
hatására a lézersugárral kezelt felületen 1 μm-nél mélyebb rétegben anyagszerkezeti,
valamint strukturális változás nem következik be [J7, J9, J11 C5].

5.

A lézersugaras felületkezelést követően hidrogén atmoszférában 30 perces, 350°C-os
hőkezelésnek vetettem alá a szubsztrátokat, majd ezeken a szubsztrátokon végeztem
nedvesítési vizsgálatokat. Megállapítottam, hogy hidrogén gázban történő hőkezeléssel a
lézersugaras felületkezelés hatása visszaáll az eredeti, lézersugaras felületi kezelés nélküli
állapotba. A lézersugaras kezelés nélküli peremszög értékek átlaga 25,1°, a lézersugaras
felületkezelésen átesett minták esetében a peremszög értékek a mérési bizonytalanság
értékénél kisebb különbséget mutatnak a lézersugaras kezelés nélküli mintához
képest [J7].
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6.

Nd:YAG lézersugárral felületkezelt DC01 acél szubsztráton kimutattam a 0,4 mm
foltátmérő, 12,5 l/min Ar védőgáz, 500 mm/sec pásztázási sebesség, 0-1000 W lézersugár
teljesítmény paraméterű lézersugaras felületkezelés SAC305 (Sn 96,5 Ag 3 Cu 0,5) típusú
forraszpaszta olvadékának nedvesítési viszonyaira gyakorolt hatását. Meghatároztam,
hogy 0-700 W lézersugár teljesítmény esetében, a felületkezelés látható változást a minta
felületén nem okoz és minden lézersugár teljesítmény esetén 21,5° átlagos peremszög
mérhető [J8, C6, C8, B3].
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