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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 körülményeinek kapcsán az elektronikus eszközök minőségének
javítása a megbízhatóság egyik kulcseleme. A lágyforrasztás a mikroelektronikai
és optoelektronikai iparban a legtöbbet alkalmazott kötéstechnológia és azt
elektronikai alkatrészek járművekbe épülésével a járműiparban is nagy szerepet
kapnak [1-5].
A hagyományos Sn-Pb forraszanyagok szigorú ellenőrzés alá kerültek a
világméretű környezetvédelmi törekvések, társadalmi és piaci stratégiák valamint
kormányzati előírások miatt. Ezért sok ónban gazdag ötvözetrendszert
fejlesztettek ki alternatív jelöltként az ólommentes forraszanyagok helyett,
amelyek az utóbbi években számos kutatási és kísérleti alkalmazást
vonzottak [4, 6]. A forrasztási folyamat jellemzői (olvadáspont és elfogadható
forraszthatósági tulajdonság), elektromos teljesítmény és jó mechanikai
tulajdonságok kombinációja révén az Sn-Ag-Cu rendszer az egyik lehetséges
választás az ólomtartalmú forraszanyagok helyettesítésére [7, 8].
A lágyforrasztást különböző alkatrészek összekapcsolásaként lehet
meghatározni egy fém forraszanyag felhasználásával, amelynek olvadáspontja
vagy olvadási tartománya körülbelül 450°C alatt van, és alacsonyabb, mint a
forrasztandó alkatrészeké [9]. A forrasztási folyamat során az olvadt forraszanyag
nedvesíti a szubsztrátot (forrasztandó alapanyag), és a forraszanyag-szubsztrát
határfelületen reakció történik, majd a forraszanyag megszilárdulása utána
kialakul a forrasztott kötés. Ezért a forraszanyagok és a szubsztrátok közötti
nedvesítési tulajdonság döntő fontosságú a forrasztott kötések megbízhatósága
szempontjából [10-12].
A forrasztáshoz szükséges egy olyan forraszanyag, szubsztrát és folyasztószer
(flux) rendszer, amellyel a kötést létre lehet hozni egy meghatározott forrasztási
atmoszférában és forrasztási hőmérsékletprofillal.
Az egyre kisebb méretekkel rendelkező, kézi elektronikus termékek iránti
növekvő globális fogyasztói kereslet kulcsfontosságú szerepet játszik a nagy
kivezetési sűrűségű alkatrész tokozások tervezésében, fejlesztésében és
széleskörű alkalmazásában [13]. Az ultravékony szélességű hézagok alkalmazása
a forrasztási helyek között a stencil nyomtatási folyamatot kritikusabbá teszi [14].
Az SMT (Surface Mount Technology - felületszerelési technológia) gyártási
folyamat legfontosabb lépése a stencil nyomtatás mellett a újrahevítéses (reflow)
forrasztási folyamat. A forrasztási hőmérséklet profil az elektronikai gyártási
folyamat egyik legfontosabb változója, amely jelentősen befolyásolja a termék
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minőségét és gyártási tulajdonságait [15]. Az elektronikai eszközök méretének
csökkenésével a forraszpaszta nyomtatásához és az újrahevítéses forrasztás
folyamatához kapcsolódó gyártási kihívások növekednek. A növekvő gyártási
nehézségek azért jelentkeznek, mert nagyon kis apertúrák esetén a felületi
feszültség reológiai dominanciája hat a paszta viszkozitására, ami negatívan
befolyásolja a nyomtatási folyamatot. A kimenete ennek az lehet, hogy a stencil
rései túltöltődnek forraszpasztával. Ennek a kimenetnek a következményei
nyomtatási hibákhoz vezethetnek, mint például a lassú paszta megrogyás,
rövidzár képződés és híd képződés. A forraszpaszta felvitel hatékonyságának
mélyreható megértése kulcsfontosságú a vevői elégedettség elérése érdekében
valamint az elektronikai eszközök további miniatürizálásának és a forrasztott
kötés megbízhatóságának érdekében [16].
Fontos feladat mind a mérnökök, mind a fejlesztők, kutatók számára, hogy a
forrasztandó kompenensek felületi tulajdonságai megfelelőek legyenek a
forrasztási feladathoz.
Jelen értekezés 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.

2. Irodalmi áttekintés
A technika fejlődésével a forrasztandó alkatrészek lábai között egyre kisebb
távolság, ami maga után vonja, hogy a forrasztási helyeknek is egyre közelebb
kell esniük egymáshoz. Emellett a forrasztott elektronikai lemezek egyre
összetettebbekké válnak, egyre több építőelem forrasztása szükséges, amely egy
forrasztási ciklus alatt (1 reflow alatt) nem valósítható meg.
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 [17]. Az első ciklusban elkészült
forrasztott kötésekre hatással van a későbbi hőterhelés, amely a további
reflowkból adódik. A szakirodalomban számos munka vizsgálja, hogy milyen
változások mennek végbe egy forrasztott kötésben az újbóli forrasztási
hőmérséklet hatására [18-24]. 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 [18-22]. Azonban kevesebb munka foglalkozik a forrasztandó
felület változásával a többszöri reflow hatására [23, 24].
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Hetschel és társai [23] ónbevonatos NYÁK lemezen vizsgálták, 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 az a felületi SnO és SnO2 réteg növekedésével magyarázták. Minna
és társai [24] 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 forrasztási folyamat során a forrasztott kötések fém ötvözetei oxidációnak
vannak kitéve, ha a forrasztásokat levegő atmoszférában végzik [25]. 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 történő nedvesítését, ami forrasztási hibákat
okozhat [25]. A nitrogén vagy argon, mint forrasztási folyamathoz használt gáz
alkalmazása inert, csökkentett oxigén mennyiségű 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 [26].
Az utóbbi években a felületi tulajdonságok megváltoztatására egyre
elterjedtebben használják a lézersugaras technológiákat [27-31].
Az elmúlt évek során számos kutatás bizonyította a lézersugárzás hatásait
különböző anyagok felületére, például fémekre, félvezetőkre, polimerekre és
többrétegű anyagokra. Azonban kevés munka foglalkozik az anyagok
felületeinek lézersugaras felületkezelésével való nedvesítési tulajdonságainak
módosításával [32].
Lawrence és munkatársai [27, 33] megállapították, hogy acél,
alumínium/szilícium alapú oxid alapanyag nedvesíthetősége javítható nagy
teljesítményű dióda lézeres besugárzással, és a nedvesíthetőség változásai három
tulajdonság változásra vezethetőek vissza: (i) felületen lévő oxigéntartalom;
(ii) felületi érdesség; (iii) felületi mikrostruktúra. Azt is megállapították, hogy a
fázisváltozás és a kristályméret növekedése a felületi energia változásához
vezethet.
Heitz [34], Henari és Blau [35] valamint Olfert [36] azt tanulmányozták, hogy
excimer lézeres kezelés javítja a felvitt bevonatréteg adhézióját, tapadását. Az
adhézió javulását azzal a ténnyel magyarázták, hogy az excimer lézeres 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.
Zhao és társai [32, 37] réz alapanyagon vizsgálták Nd:YAG lézeres
felületkezelés hatását ólommentes forraszanyag nedvesítési tulajdonságaira. A
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kezelt minta mikrostruktúrájának változására hatással volt az impulzus üzemű
Nd:YAG lézeres felületkezelés teljesítményének változtatása. 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.

3. A kutatás célkitűzései
A forrasztások vizsgálatának és a lézersugaras technológiák alkalmazásának
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 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.
A kutatásom célja, a peremszög meghatározásán alapuló nedvesítési
tulajdonság vizsgálata, többszörös újrahevítésen átesett réz és ónbevonatos
NYÁK lemez valamint ólommentes SAC305 összetételű forraszpaszta esetében.
Az újrahevítések vizsgálata mellett a nedvesítési tulajdonságra hatással lévő
atmoszférikus körülmények vizsgálata levegő és inert atmoszféra közegben.
A forrasztási folyamatnak kedvező felületi viszonyok létrehozását a
forrasztandó felület tulajdonságainak megváltoztatásával lehet elérni. Ehhez a
szakirodalom alapján alkalmas lehet a lézersugaras felületkezelés.
Ezért a kutatásom további célja a lézersugaras felületkezelés hatásának
vizsgálata forraszanyag nedvesítő képességére réz és acél alapanyag esetében. Az
elektronikában fontos réz és ólommentes forraszpaszta rendszer nedvesítésének
vizsgálata a korábbi szakirodalomban fellelhető munkáktól finomabb lézersugár
teljesítmény lépésközzel és reprodukálható módon dokumentálva. A réz mellett
acél alapanyagon is elvégezve a kísérletsort összehasonlítható, hogy különböző
anyagok nedvesítési tulajdonságainak változása azonosan változik-e a
lézersugaras felületkezelés hatására. Az ólommentes forraszpasztával végzett
nedvesítésvizsgálat jó alapot ad arra, hogy a lézersugaras felületkezelés
fémolvadékokkal való nedvesítésre gyakorolt hatását vizsgáljam réz és acél
alapanyagon egyaránt.

4. Vizsgálati anyagok, eszközök és módszerek
Ahogy a dolgozat célkitűzéseiben megfogalmazásra került, a fő cél a
forraszthatóság javítása, amit különböző alapanyagokon és felületkezelésekkel
vizsgáltam.
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Vizsgálati anyagok
A vizsgálatokhoz alkalmazott ólommentes forrasz paszta Senju
M705-GRN360-KV jelzésű, SAC305 forrasz paszta Sn 96,5 Ag3,0 Cu 0,5
forraszfém összetétellel. Ez egy kereskedelemben kapható általános forrasz
paszta amely folyasztószernek és a forraszfémnek a keveréke.
A vizsgálatokhoz három különböző alapanyagot használtam fel ónbevonatos
nyomtatott áramköri lemezt (NYÁK), rezet és DC01 acélt.
A NYÁK szubsztrát bázis alapanyaga epoxy alul és felül réz réteggel és ón
bevonattal.
A réz minták Cu ETP R240 (CW004A) anyagjelű rézlemezből készültek. Ez
a típusú réz alapanyag széleskörben alkalmazott elektromos és elektronikai
alkalmazásokban.
Az alkalmazott acél minták DC01 anyagjelű acéllemezből készültek. Ezt a
típusú acélt széleskörben alkalmazzák jó alakíthatósága miatt.
A darabolás után, a réz és acél lapkákat annak érdekében, hogy a lehető
legnagyobb homogenitást tudjam elérni a felületi minőségükben alapos és több
szakaszból álló csiszolásnak és polírozásnak vettettem alá. A csiszolási és
polírozási eljárást minden alkalommal egy előre eltervezett és egységes folyamat
alapján végeztem el.
Felületkezeléshez alkalmazott lézerek
Az Nd:YAG lézersugaras felületkezeléseket egy Rofin DY 027 impulzus
üzemű szilárdtest lézerrel végeztem, amely 1064 nm hullámhosszúságú
lézersugárzást bocsát ki (1. ábra). 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.

1. ábra: Rofin DY 027 lézer
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A CO2 lézersugaras kezelések megvalósításához egy CO2 sugárforrású,
LE2000T000AA típusú Oerlikon precision laser-t használtam, amely lézersugár
hullámhossza 10600 nm (2. ábra). A lézer folyamatos CW módban üzemelt, a
lézersugár TEM00 módusú volt. A munkadarab és a berendezés közötti relatív
elmozdulást X-Y irányban CNC vezérelt asztal biztosította.

2. ábra: Oerlikon CO2 laser

Nedvesítési peremszög mérése
A nedvesítésméréseket peremszög mérésére alkalmas berendezésen végeztem
(3. ábra) amely a nyugvó csepp módszer felhasználásával mér [6] és Sobczak [38]
által meghatározott módszertani meghatározások alapján készült.
A berendezés segítségével a nedvesítésmérések elvégezhetők levegő vagy
inert atmoszférában. A vizsgálathoz szükséges hőt egy ellenállás fűtésű
csőkemence biztosítja, amely képes 1200⁰C elérésére is. A disszertációban
szereplő vizsgálatokhoz ilyen nagy hőmérsékletre nem volt szükség, a
mérésekben alkalmazott forraszanyag vizsgálatához 250⁰C hőmérséklet elég volt.
A nedvesítés vizsgálat elején a vizsgálandó mintát a vákuumkamrába kell
helyezni és kialakítani a kívánt atmoszférikus környezetet. Amikor a
vizsgálatokhoz inert atmoszféra szükséges a levákuumozott kamrát 105 Pa
nyomású 99.999 % tisztaságú Ar vagy Ni gázzal kell feltölteni. A vákuumozás és
inert gázzal feltöltést 3 alkalommal szükséges megismételni. Ha a vizsgálat
elvégzéséhez levegő atmoszféra szükséges, a vákuumozási és inert gázzal való
feltöltés lépések nem szükségesek. Ezek után a kemence felfűthető a vizsgálati
hőmérsékletre. A nedvesítési peremszög értékek közvetlenül a
forraszanyagcseppről készített fényképfelvételeken mérhető.
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A nedvesítésmérés után a fűtés lekapcsolható és szobahőmérsékletre
visszahűthető. Miután a minta lehűlt a kamra nyitható és a minta eltávolítható a
mérőberendezésből.

3. ábra: A peremszögmérő berendezés részei

Nedvesítésmérésen átesett minták szerkezettani vizsgálati módszerei
A nedvesítési peremszög és a szubsztrátok felülete közötti összefüggésre az
adja legtöbb információt, ha a szubsztrát forraszanyaggal érintkező felületi rétegét
vizsgálom.
Ebből
a
célból
végeztem
metallográfiai,
pásztázó
elektronmikroszkópos (SEM), transzmissziós elektronmikroszkópos (TEM),
röntgendiffrakciós (XRD), röntgen fotoelektronspektrometriás (XPS) és Auger
elektronspektroszkópiás (AES) vizsgálatokat a kezeletlen és lézersugárral
felületkezelt mintákon.

5. Eredmények bemutatása
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 szubsztrát anyag előzetes újrahevítéseinek száma, a kísérleti
atmoszféra valamint a szubszrát felületének lézersugaras felületkezelése volt.
7

Többszöri újahevítés és a vizsgálati atmoszféra hatása a nedvesítési
tulajdonságra
A méréseimben többszörös újrahevítésen átesett réz és ónbevonatos NYÁK
lemez valamint ólommentes SAC305 összetételű forraszpaszta esetében
végeztem nedvesítési vizsgálatot. Valamint vizsgáltam az újrahevítések mellett a
nedvesítési tulajdonságra hatással lévő atmoszférikus körülményeket levegő és
inert atmoszféra esetében.
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 4. ábra mutatja a forraszpasztával mért nedvesítési peremszögértékeket
ónbevonatos NYÁK és réz alapanyagon az újrahevítések számának
függvényében különböző mérési atmoszférák esetében.
A különböző mérési környezet hatása a peremszögmérési eredményekben
megjelenik. A mért peremszög értékek 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
peremszög 24º volt, mely érték kétszerese az inert környezetben mért
peremszögekhez képest. Tehát kijelenthető, hogy a levegőn végzett forrasztás
esetében a forraszanyag nedvesítési tulajdonságai romlanak az inert környezetben
készített forrasztáshoz képest. Az újrahevítések számának növekedése ugyancsak
hatással van a peremszögre mind levegő, mind a védőgáz atmoszférában végzett
mérések esetében. A peremszög értékek 12º-ról 16º-ra nőnek argon környezetben,
13º-ról 17º-ra nitrogén környezetben és 24º-ról 28º-ra levegő környezetben. A
peremszög érték növekmény 4º volt az 1 és 4 újrahevítésen átesett minták között.
A peremszög értékek különbségének magyarázata az eltérő oxigén koncentráció.
Bizonyított tény, hogy fémolvadékok esetében az oxigén jelenléte jelentősen
rontja a nedvesítési tulajdonságokat [39]. Ezt mutatja, hogy az inert környezetben
végzett mérések esetében a peremszög értékek kisebbek. A peremszög értékek
változásának iránya utal a felületen növekvő ón-oxid jelenlétére.
A peremszög mérések a NYÁK lemezhez hasonló módon réz lemez
szubsztráton is elvégzésre kerültek. A mérési eredmények az ónbevonatos NYÁK
lemez esetében mért értékekhez hasonló eredményeket mutatnak. A peremszög
értékek növekednek az újrahevítések számának növekedésével együtt, de réz
esetében a peremszög értékek kisebb változást mutatnak, mint az ónbevonatos
NYÁK lemez esetében. Az eredmények alapján tiszta réz forrasztása esetében
nincs hatása a forrasztáskor alkalmazott környezetnek a nedvesítésre. A
gyakorlatban gazdasági szempontokból a nitrogént a forrasztásokhoz gyakrabban
használják, mint az argont.
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4. ábra: Peremszögértékek Sn 96,5 Ag 3 Cu 0,5 forraszpaszta és réz, illetve ónbevonatos
NYÁK szubsztrát között 250°C hőmérsékleten

Nd:YAG lézersugaras felületkezelés hatása réz alapanyagra
A lézersugaras felületkezelés hatását vizsgáltam a nedvesítési tulajdonságokra
réz alapanyag felületén, folyamatos üzemben használt Nd:YAG lézer esetében. A
felületi feszültségben bekövetkező változások vizsgálatára nyugvó csepp
módszerrel nedvesítésvizsgálatokat végeztem ólommentes forraszpasztával a
felületkezelt réz felületeken.
A réz mintákat különböző lézersugár teljesítményekkel kezeltem, 100 W-tól
2500 W-ig. A vizsgálatban alkalmazott lézer Rofin DY 027, Nd: YAG lézer volt,
amelyet folyamatos üzemmódban (CW) használtam. A lézersugár foltátmérője
0,4 mm volt a réz minta felületén. A lézersugaras felületkezelés során a lézersugár
előtolási sebessége a réz minták felületén a szkenner fej segítségével 500 mm/s
volt. A szkenner 40 x 40 mm nagyságú területet pásztázott, így egy időben több
minta kezelésére volt lehetőség. Az oxidációtól való védelem érdekében a kezelés
alatt 12,5 l/perc áramlási sebességgel argon gázt vezettem a minták környezetébe.
Az 5. ábrán SAC305 forrasz paszta olvadékának lézersugárral felületkezelt
réz mintákon kialakuló peremszögei láthatók a lézersugár teljesítmény
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függvényében. Meglepő, hogy a korreláció nem monoton a mennyiségek között.
Kis felületkezelő lézersugár teljesítménynél (400 W alatt) a nedvesíthetőség
egyre inkább romlik, de ez a tendencia 500 W körül fordul, vagyis a nedvesítés
fokozatosan javul és eléri egy lokális maximum értéket. Az 5. ábrán látható, hogy
az érintkezési szög a kezeletlen minta esetében mért 25,2°-ról 19,2°-ra csökkent
a 2500 W lézersugár teljesítménnyel kezelt minta esetében, ami azt jelzi, hogy a
felületi feszültség a 2500 W Nd:YAG lézersugárzásig emelkedett.

5. 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)

A réz felületén a kristályok orientációját a lézersugaras felületkezelések előtt
és után röntgendiffrakcióval (XRD) vizsgáltam. A 6. ábra a relatív intenzitást
különböző mintákra mutatja be.
Összehasonlítva a Cu por és a kezeletlen Cu lemez XRD vizsgálat során
felvett relatív intenzitásait, a különbség egyértelműen mutatja, hogy a Cu lemez
(220) orientációja dominánsabbá vált, amely a lemez gyártásánál alkalmazott
hengerlés következménye. A 400 W lézersugár teljesítménnyel 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) reflexió nagyobb relatív intenzitását eredményezi. Ez a strukturális változás
szilárd állapotban megy végbe, és az 5. ábrából látszik, hogy rontja a nedvesítést
a réz felületén.
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6. ábra: XRD vizsgálatok relatív intenzitásai réz por (ASTM) és a lézersugárral
felületkezelt Cu minták felületéről

Az 5. ábrán a peremszög tranziens változása figyelhető meg, a nedvesítés egy
adott teljesítményszintű lézersugaras felületkezelés határáig romlik. Emellett a
(200) reflexió intenzitása a kezeletlen állapothoz képest növekszik a 470 W
lézersugár teljesítménnyel kezelt minta esetén.
Korábbi vizsgálatok [32, 37] alapján 500 W feletti lézersugár
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.
Ilyen körülmények között a preferált növekedés (legmagasabb növekedési
sebesség) az <100> kristály irányában kitüntetett a megszilárdulás során. A
módosított réteg vastagsága az alkalmazott lézersugár teljesítmény függvénye. A
megszilárdulás mértéke nagyobb az alacsonyabb lézersugár teljesítmény
tartományban végrehajtott kezeléseknél, a nedvesítési tulajdonságokban
megfigyelt anomália összefüggést mutat az XRD mérések relatív
intenzitáskülönbségeivel 500W-os lézersugár teljesítmény mellett (5. és 6. ábra).
A 6. ábrán 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. A (311) sík intenzitása a 600 W és 1000 W
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lézersugár teljesítménnyel kezelt minták esetében nagyobb, ez is a nedvesítés
javulását segíti.
A 7. ábrán fémmikroszkópos metallográfiai felvételek láthatóakkezeletlen és
lézersugárral felületkezelt réz alapanyag felülethez közeli szövetszerkezetéről.
Összehasonlítva a kezeletlen, a 300 W, 600W és 2500 W lézersugár
teljesítménnyel kezelt minták felvételeit nem látható különbség az egyes minták
között. 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.

7. ábra: Fémmikroszkópos felvételek réz alapanyag felülethez közeli szövetszerkezetéről,
a) kezeletlen, b) 300 W, c) 600 W, d) 2500 W lézersugár teljesítménnyel felületkezelt
minták esetén

Különböző típusú lézerekkel kezelt DC01 acélok felületének vizsgálata
A vizsgálataimban a cél, addig a pontig vizsgálni a felületkezelési lézersugár
teljesítményt, ameddig a felületen optikai változást nem tapasztalok. Ezt a
gondolatot figyelembe véve a DC01 acél mintákat 1000 W lézer teljesítményig
vizsgáltam. Az 1000 W teljesítményszinttel kezelt mintadarabokon szemmel is
megfigyelhető változások tapasztalhatóak a minta felületén. A nedvesítési
peremszög mérésekor minden egyes lézerteljesítmény szintjén 3 mérést
végeztem, a 8. ábra mutatja az egyes lézersugár teljesítmények esetén a 3 mérés
eredményét és a hibasávokat.
A nedvesítésmérések eredményeiből megfigyelhető, hogy mért peremszög a
felületkezelt mintákon a lézersugár teljesítményszint növelésével 700 W-ig
terjedő intervallumon közel azonos értéken marad (kismértékű csökkenés). Majd
1000 W-on többszörösére nő a peremszög értéke. A kezelt minták felületén nincs
optikailag meghatározható változás 700 W-ig. A felületi érdességmérések ezt az
állítást igazolják. Nincs különbség a kezeletlen felületek felületi érdessége és a
700 W-os lézersugár teljesítménnyel kezelt minta átlagos érdessége között. A
minták mért átlagos érdessége 700 W-ig terjedő lézersugár teljesítmény esetében
Ra 0,05 μm. Az 1000 W-os lézersugár teljesítményű kezelés a polírozott acél
felületét megváltoztatta. A minta felületi érdessége ebben az esetben Ra 0,11 μm
volt.
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8. ábra: Nd:YAG lézerrel felületkezelt DC01 acél minták peremszögértékei a lézersugár
teljesítmény függvényében

A DC01 acél felületi rétegének mikroszerkezetét optikai mikroszkóppal
vizsgáltam, és a különböző lézersugár teljesítménnyel kezelt minták
összehasonlítása esetén látható, hogy a felületkezelés észrevehető változást okoz
az acél felületi rétegben, amikor a lézersugár teljesítmény 1000 W. A
megfigyelések azt mutatják, hogy 700 W lézersugár teljesítmény esetén az acél
által elnyelt hő nem vezet a mikroszerkezet megváltozásához. A mikroszerkezet
képe, olyan mint a hidegen hengerelt acélnak. A felületi réteg közelében lévő
mikrostruktúra megváltozott, amikor a lézersugár teljesítmény 1000 W volt. A
módosított réteg vastagsága ~90 μm.
A felületkezeléseket DC01 acélon CO2 lézerrel is elvégeztem. A kezelések
50 W, 100 W, 150 W és 200 W lézersugár teljesítmény mellett történtek. Amikor
a lézersugár teljesítménye 200 W volt, a minták élei elszíneződtek. Lehetséges,
hogy a csiszolás és a polírozás nem volt tökéletes a minták széleinél, és a lézer
abszorpció nagyobb volt ezen a pontokon. Ennek azonban nincs hatása az egész
kezelt mintára, mert a nedvesítésméréseket a négyzet alakú acélminták közepén
végeztem. Valamennyi minta a lézersugaras kezelést követően Ra 0,05 μm
érdességgel rendelkezik.
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9. ábra: CO2 lézerrel felületkezelt DC01 acél minták peremszögértékei a lézersugár
teljesítmény függvényében

A 9. ábrán a grafikon három különböző mérést mutat mindegyik alkalmazott
lézerteljesítmény szintjén. A peremszögek kis mértékben nőnek, ha a lézersugár
teljesítmény nő. A DC01 acél Nd:YAG lézerrel felületkezelt mintáinak
méréseihez képest, CO2 felületkezelés esetén fokozatosan változó peremszögeket
mutat.
A CO2 lézersugaras felületkezelésen átesett DC01 acél mintákat optikai
mikroszkóppal vizsgáltam. 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.

6. Új tudományos eredmények összefoglalása tézisekben
1. tézis 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
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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. tézis 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. tézis 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].

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
15

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 Wos 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. tézis 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 lézerteljesítmény, 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. tézis 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
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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].
6. tézis 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
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