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1 Bevezetés 

Az elektronikai termékek szereléstechnológiájának egyik legfontosabb lépése a forrasztás, melynek 
során létrehozzuk az áramköri elemeket a hordozóhoz rögzítő és a galvanikus kapcsolatot 
megteremtő kötést. Ugyan léteznek alternatív módszerek (alakkal záró kötés, vezető ragasztó, 
stb.) a forrasztási technológia mégis egyeduralkodóvá nőtte ki magát az elektronikai iparban.  

A 2002-ben megfogalmazott és 2006-ben bevezetett EU RoHS (Restriction of Hazardous 
Substances) direktíva értelmében az elektronikai ipar számos szegmenséből száműzték a veszélyes 
anyagokat, többek között a legelterjedtebben alkalmazott ón-ólom forraszanyag egyik fő 
alkotóelemét, az ólmot is. Az ólommentes technológiára való átállás nagy kihívás elé állította a 
szakmában tevékenykedőket, hiszen a kezdetben alkalmazott forraszanyagok (Sn-Ag vegyületek) 
szinte minden, forrasztás szempontjából lényeges tulajdonságukban (olvadáspont, nedvesítési 
tulajdonságok, ár stb.) alulmúlták az egyeduralkodó ón-ólom (Sn63Pb37) eutektikus ötvözetet. Az 
alternatív ólommentes forraszanyagokra általában igaz, hogy valamennyi ón alapú, több 
komponensű ötvözet, melyben minden egyes új adalékanyag hozzáadásával valamely fizikai 
paraméter javulását kívánják elérni. Ugyanakkor a többkomponensű ötvözetekben a 
komponensek számával egyenes arányban nő a forraszanyag, mint termodinamikai rendszer 
szabadsági fokainak száma. Ez a tulajdonság, továbbá az átlagosan 40°C-kal megnövekedett 
olvadáspont együttesen azt eredményezi, hogy a forrasztási folyamat technológiai ablaka 
leszűkült. A forrasztott kötés mikroszerkezete érzékenyebbé vált a technológiai paraméterek 
változására, ezáltal a gyártósorokon lényegesen nehezebb a forrasztott kötések minőségét állandó 
szinten tartani. 

A több komponens megjelenésével a forraszanyagban egyensúlyt tartó fázisok száma is jelentősen 
megnőtt. A különböző intermetallikus vegyületek (Intermetallic Compound – IMC) eltérő 
mennyiségben és változatos formákban lehetnek jelen egy forrasztott kötés tömbi anyagában. 
Tekintettel arra, hogy a fémvegyületek mechanikai tulajdonságaiban jelentősen eltérhetnek az 
alkotó anyagok tulajdonságaitól, jelenlétük új megbízhatósági kérdéseket vethet fel.  

Az elektronikai iparban tevékenykedők számára mára már világossá vált, hogy a forrasztott 
kötések megbízhatósági paramétereiért jelentős mértékben a forrasztás folyamata során kialakult 
intermetallikus struktúrák felelősek. Mégsem alakult ki azonban egységes és objektív módszer e 
struktúrák jellemzésére. A szakirodalomban általában megelégszenek az intermetallikus 
határréteg átlagvastagsággal való jellemzésével és ritkán vizsgálják a forrasz belsejében lévő 
struktúrák hatásait. Továbbá – egyéb paraméter híján - főleg kvalitatív tulajdonságokat 
hasonlítanak össze.  

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Elektronikai Technológia Tanszéket 
(BME-ETT) rendszeresen éri ipari megkeresés, amelynek során különböző eljárásokkal 
létrehozott forrasztott kötések intermetallikus vegyületeinek minősítésére kérnek fel bennünket. 
Egy általánosan elfogadott, kvantitatív mérési eljárás hiányában az efféle vizsgálatok eredményei 
egymással nehezen hasonlíthatók össze.  



Ólommentes forrasz intermetallikus vegyületeinek új vizsgálati módszerei Hurtony Tamás 

 

7 
 

Célom olyan új, az intermetallikus vegyületek vizsgálatára alkalmas módszer kidolgozása volt, 
amely objektív, számszerű módon képes jellemezni egy forrasztott kötésben kialakult 
intermetallikus struktúrát, valamint fontos szempont még, hogy a lehető legjobban illeszkedjen az 
ipar igényeihez. A módszer alapja az elektrokémiai maratáson alapuló minta-előkészítés, melynek 
során kontrollált körülmények között szelektíven távolítjuk el az ólommentes forrasztott kötésből 
az ónt, láthatóvá téve ezzel az intermetallikus vegyületek finomszerkezetét. Ez az eljárás a 
forrasztott kötések fémtani vizsgálatának egy új lehetőségrendszerét vetíti előre. A 
disszertációmban ennek a módszernek a fizikai alapjait és fejlesztési lépéseit ismertetem, és 
példák segítségével rávilágítok a módszerben rejlő lehetőségek sokaságára.  

Az intermetallikus vegyületek vizsgálatának elengedhetetlen követelménye egy olyan forrasztási 
eljárás, mellyel reprodukálható módon tudunk kötéseket létrehozni. Ezért további céljaim között 
szerepel egy olyan szelektív újraömlesztési eljárás kidolgozása, mellyel ugyanolyan 
mikroszerkezetek hozhatok létre.   

Az általam fejlesztett módszer tudományos jelentősége többek között abban rejlik, hogy számos, 
az ólommentes forraszanyag mikroszerkezetének kutatására irányuló kísérlet szelektív 
anyageltávolítással kiegészített megismétlése nagyságrendekkel több információval szolgálhatna a 
korábbiaknál. Az ipari igényeket pedig egy olyan mérési eljárás szolgálná a lehető legjobban, 
amely e módszeren alapulva az intermetallikus struktúrák objektív jellemzését teszi lehetővé. A 
mikroszerkezetek összerendelése a forrasztási technológiák paramétereivel, illetve a 
megbízhatósági tulajdonságokkal, értékes információval bírna a szakma számára. Egy ilyen 
adatbázis birtokában a különböző forrasztott kötések egymással összehasonlíthatóvá válnának, 
így ez a módszer lehetne a minősítő eljárásuk alapja.   
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2 Forrasztott kötések vizsgálata (irodalomkutatás) 

Doktori értekezésemben egy olyan vizsgálati módszertan kidolgozását tűztem ki célul, mely 
alkalmas arra, hogy ón–ezüst alapú, ólommentes forraszanyaggal készült tetszőleges kötéshez egy 
„minősítő" paramétert rendeljen. Egy ilyen eljárás kidolgozásához pontosan kell ismerni a 
forrasztott kötésben található eltérő anyagi fázisok rendszerét. A következőkben egy rövid 
termodinamikai összefoglaló részben azonosítom az általam használt ólommentes forrasztott 
kötésekben található és az általam potenciálisan vizsgálható fázisokat és azok tulajdonságait. 
Majd korábbi kutatási eredmények tanulságaira alapozva áttekintem a forrasztott kötés 
mikroszerkezetét meghatározó technológiai tényezőket annak érdekében, hogy megmutassam, 
melyekre lehet leginkább érzékeny a forrasz mikroszerkezete. Ezen sajátosságok makroszkopikus 
tulajdonságokhoz való rendelésén keresztül rávilágítok egy objektív vizsgálati módszer 
bevezetésének szükségességére. 

Az ólommentes forraszanyagok rohamos elterjedése alig egy évtizede kezdődött és ez alatt az idő 
alatt az intenzív kutatások ellenére sem gyűlt össze kellő tapasztalat az ilyen technológiával 
készült kötések megbízhatóságával kapcsolatban. Mindezek ellenére az ólommentes 
forraszanyagok mégis az egyik legjobban kutatott és a legtöbbet vizsgált anyagi rendszerek közé 
emelkedtek. A kiterjedt tudományos szakirodalommal rendelkező vas és alumínium ötvözetek 
szerkezetének vizsgálatára használt anyagvizsgálati technikákat és módszereket nagy sikerrel 
alkalmazták az ólommentes forraszanyagok elemzésével kapcsolatban is, számtalan eredményt és 
tanulságot összefoglaló tudományos írás született. Terjedelmi okokból a vonatkozó szakirodalom 
csak azon eredményeiről teszek említést, melyek az általam bevezetett és igazolt vizsgálati 
módszerek szükségességét és hiánypótló jellegét hivatottak alátámasztani.  

2.1 Az ólommentes forraszanyag, mint termodinamikai rendszer  

Az ólommentes forraszanyag által létrehozott kötés megbízhatóságának vizsgálati módszertana 
elképzelhetetlen lenne a termodinamikai, kinetikus és szimulációs modellek szisztematikus 
alkalmazása nélkül. Az anyagi rendszerek termodinamikai tulajdonságai egyértelműen 
meghatározzák a rendszerben egyensúlyt tartó fázisok jellemzőit, az egyes kémiai és transzport 
(pl. diffúziós) folyamatok hajtóerejét és azok lehetséges kimeneteleinek valószínűségét [1]. Ebben 
a fejezetben megmutatom, hogy a forraszanyag mint termodinamikai rendszer ismerete 
elengedhetetlenül szükséges a kialakult mikroszerkezet megismeréséhez, de önmagában mégsem 
alkalmas arra, hogy ipari környezetben tetszőleges ólommentes forrasztott kötés 
mikroszerkezetének alakulását leírja.   

Egy termodinamikai rendszer állapota alatt sajátságainak összességét értjük. A rendszer fontos 
jellemzői közé tartozik a fázisok (F) és komponensek száma (K), valamint a makroszkopikus 
rendszer szabadsági foka (SZ). E három tulajdonság között normál légköri nyomás mellett a 
Gibbs-féle fázisszabály teremt kapcsolatot, mely szerint [2]:  

FK1SZ −+=  (1) 
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Ez a formula arra ad választ, hogy hány olyan független intenzív állapotjelző (hőmérséklet, 
nyomás, koncentráció) értékét változtathatjuk meg bizonyos határon belül szabadon anélkül, 
hogy a rendszerben lévő fázisok száma változna. Látható, hogy technológiai oldalról a 
termodinamikai rendszerünk intenzív változóira, közvetve a forrasztó berendezés paramétereinek 
állításával hathatunk. Vagyis a Gibbs-féle fázisszabály mondja meg, hogy forrasztás során 
minimum hány olyan technológiai paraméter van, melyek kontrolálásáról gondoskodnunk kell. A 
rendszert alkotó komponensek számát ismerjük, hiszen ezek a forraszanyag ötvözetében található 
elemek, de az egyensúlyt tartó fázisok meghatározásához szisztematikus vizsgálatok szükségesek. 
Kétkomponensű rendszerben az eltérő összetételű keverékek lehűlési görbéjének 
tanulmányozásából felvehető a rendszerre jellemző egyensúlyi állapotábra, mely tartalmazni fogja 
minden hőmérsékleten az egyensúlyt tartó fázisok számát, és arányát [2]. Három vagy ettől több 
összetevős esetben az egyensúlyi állapotábrák meghatározása kísérleti alapokból indul ki, de 
összességében elméleti úton történik [4]-[12].  

A termodinamikai rendszer egyensúlyi feltételének leírására alkalmas lenne valamennyi 
termodinamikai függvény (belső energia (U), entrópia (S), entalpia (H), szabadenergia (A), 
Gibbs–féle szabadenergia, vagy szabadentalpia (G)), azonban a gyakorlatban S, U és H 
használata nehézkes, mert S esetében U és H állandóságáról, U és H esetében pedig S 
állandóságáról kéne gondoskodni. Ezért a szakirodalomban az egyensúly leírására legtöbbször a 
Gibbs-féle összefüggést használják: 

ST-HG ⋅= , (2) 

ahol T a hőmérséklet. A termodinamikai egyensúly, tehát akkor áll be, ha G értéke az adott 
körülmények között minimális. (|dG|p,T=0 és |d2G|p,T >0). A (2) egyenletből látható, hogy a 
szabadenergia görbe felvételéhez szükség van a rendszer entalpiájának és entrópiájának 
ismeretére adott hőmérsékleten. Mivel mindkét termodinamikai változó a fajlagos hőkapacitás 
(Cp) hőmérséklet szerinti integráljából származtatható, annak ismerete elengedhetetlen a rendszer 
egyensúlyának tárgyalásához. A fajlagos hőkapacitást befolyásoló fizikai folyamatok legtöbbször 
vagy nem ismertek, vagy túl bonyolultak ahhoz, hogy analitikusan kezelni lehessen azokat. Így az 
állandó nyomáson vett fajlagos hőkapacitás értékét kalorimetriás mérési eredményekre való 
görbeillesztéssel pl. Redlich-Kister [5]-[7], vagy Spline-módszerrel közelítik [8]. Az egyensúlyi 
állapotábrák ilyen módon történő számítását a szakirodalom egységesen CALPHAD-módszernek 
(CALculation of PHAse Diagrams) hívja és számos ezen az eljáráson alapuló, termodinamikai 
adatbázist használó szoftver áll a kutatók rendelkezésére (Thermo-Calc, MSI Eureka, Open 
CALPHAD stb.). 

Ohnuma és társai az ón- ezüst- réz (Sn-Ag-Cu) háromalkotós forraszötvözet állapotábráját a 
kétalkotós Sn-Ag, Sn-Cu és Ag-Cu fázisdiagramokból származtatta, elhanyagolva ezzel a 
harmadrendű kölcsönhatásokat (pl. SnxAgy-Cu) [9]. Ez a közelítés a termodinamikai rendszerek 
tárgyalásának bevett módszere [11]-[12], azonban ahogyan arra Ohnuma is rávilágít, az efféle 
elhanyagolások érvényességét kísérleti módszerekkel igazolni kell. 

A vonatkozó szakirodalom alapján az ólommentes forraszanyagok termodinamikai 
tárgyalásmódjáról általánosságban elmondható, hogy a részletes adatbázisok alkalmazásával, 
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elméleti megközelítésben képet kaphatunk a forrasztás során a forraszban kialakuló fázisok 
szerkezetéről, de az alkalmazott közelítések és speciális megfontolások nem teszik alkalmassá a 
módszert átlagos ipari forrasztott kötések minősítésére. Nagy hiányossága a módszernek, hogy az 
ezen alapuló következtetések csak egyensúlyi esetekben, és azokra is csak statisztikus módon 
igazak. A technológiai paraméterek és a kialakult mikroszerkezet közötti kapcsolatot általános 
esetben nem lehet kizárólag ezek alapján meghatározni, hiszen komplex rendszer lévén apró 
eltérések a technológiai paraméterekben jelentős mikroszerkezetbeli eltérést eredményezhetnek. 
Arra viszont tökéletesen alkalmas, hogy a jellemezendő fázisokat és azok egyes tulajdonságait 
(összetétel, kristályszerkezet, stb.) azonosítsuk segítségével.  

A kísérleteim során leggyakrabban használt három összetevős forraszanyag, a SAC305  
(Sn96,5Ag3-Cu0,5) keverék számolt állapotábrája az 1. ábrán látható.      

  
1. ábra A három összetevős Sn-Ag-Cu anyagi rendszer számolt állapotábrája.  
Lágy forrasztás során a Cu6Sn5, Ag3Sn és az Cu3Sn intermetallikus vegyületek  

alakulásával kell számolni  

Forrás: John W. Evans, Dongil Kwon, Jilian Y. Evans, Werner Engelmaier, A Guide to Lead-free Solders, Physical Metallurgy and 
Reliability, Springer, London, 2007. alapján [14] 

Az elektronikai iparban, az úgynevezett lágyforrasztási technológiában, a forraszanyag szolidusz 
pontja nem haladhatja meg a 400°C-ot, így a Sn-Ag-Cu rendszer fázisdiagramjának főként ebbe 
a hőmérséklettartományba eső része hordoz információt számunkra. Az 1. ábrán látható, hogy 
dermedéskor a β-Sn szilárdoldat fázison kívül a Cu6Sn5, Ag3Sn és Cu3Sn intermetallikus 
vegyületek alakíthatják a mikroszerkezetet. A nyomtatott huzalozású szerelőlemezek 
technológiájában a réz, mint elektromosan vezető anyag terjedt el a legszélesebb körben, mert 
sok egyéb hasznos tulajdonság mellett a megfelelő bevonattal kombinálva (tűzi-Sn, OSP (Organic 
Surface Preservative, ENIG (Electroless Nickel/Immersion Gold), immerziós ezüst, immerziós ón, 
stb.) jó nedvesítési tulajdonságokat mutat, továbbá a határfelület közelében kialakuló 
intermetallikus vegyületek biztosítják a megfelelő szilárdságú kötés létrejöttét. A megnövekedett 
technológiai hőmérséklet és a magas óntartalom (> 90 (m/m)%) mind elősegítik az alapfém 
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beoldódását a forrasz ötvözetbe [15], így a Cu6Sn5 és a Cu3Sn vegyültek képződésével akkor is 
számolni kell, ha a forraszanyag eredetileg nem tartalmazott réz összetevőt [16].  

2.2 Az ón-ezüst-réz forraszanyag intermetallikus vegyületeinek fizikai 
tulajdonságai 

Az intermetallikus vegyületek jellemzésének kettős célja van. Egyrészt a mikroszerkezethez 
rendelt számszerű paraméterek és a paraméterek meghatározásának egységes módszere 
megkönnyíti a kialakult szerkezetek egymáshoz való hasonlítását. Másrészt a könnyebb 
összehasonlíthatóság alapfeltétele az egyes technológiai paraméterek, továbbá a makroszkopikus 
tulajdonságok mikroszerkezethez való rendelésének. Ahhoz hogy olyan paramétereket 
határozzunk meg, melyek karakterisztikusan jellemzik a kialakult mikrostruktúrát, 
elengedhetetlen az intermetallikus vegyületek alapvető fizikai sajátosságának átfogó ismerete. 
Ezen jellemzők ismeretében képet kaphatunk arról, hogy mely fizikai folyamatoknak van 
számottevő hatása a mikroszerkezeten keresztül a forraszanyag technikai paramétereire.  

A forrasztott kötés többfunkciós összeköttetési szerepet tölt be az elektronikai technológiában. 
Az összeköttetés fizikai jellegét tekintve lehet: 

• mechanikai: a szerelőlemezen kialakított forrasztási felületekhez rögzíti az elektronikus 
alkatrészeket. Léteznek alternatív rögzítési technológiák is (ragasztók, alakkal záródó 
kötés, stb.), melyek részben vagy teljes egészben átveszik a forraszanyag mechanikai 
rögzítő szerepét.  

• elektromos: a forraszanyag, elektromosan vezető anyag lévén az alkatrész kivezetései és 
az áramköri rajzolat közötti galvanikus összeköttetés megteremtésért is felelős. A magas 
óntartalmú vegyületekről általánosságban elmondható, hogy alacsony fajlagos 
ellenállással rendelkeznek (ρSA(C)< 1 µΩ⋅m). Egy ideális nedvesítési reakcióban kialakult 
forrasztott kötés ellenállása elhanyagolható, és csak ritkán szokott problémát okozni. 

• termikus: Az elektromos alkatrészek működése során a rajtuk átfolyó áram Joule-féle 
hője az eszköz felmelegedéséhez vezet. Mivel a legtöbb fizikai paraméter 
hőmérsékletfüggő, ezért gondoskodni kell a keletkezett hőmennyiség elszállításáról. 
Sokszor a forrasztott kötés az elsődleges csatoló közeg az áramkör többi része és az adott 
alkatrész között, ezért ennek kell ellátni a termikus határfelület szerepét is. 

A forraszötvözet kémiai ellenállósága is fontos paraméter, mert idővel a változatos működési 
környezetben a forraszanyag reakcióba léphet a körülötte lévő anyagokkal, megváltoztatva ezzel 
fizikai tulajdonságaikat. A forraszanyagok felületi bevonatként történő alkalmazása mellett még 
hangsúlyosabb szerepet kap a kémiai ellenálló képesség. Az ipari alkalmazás szempontjából 
ideális forraszanyagok valamennyi fent említett funkciót magukba ötvözik. A tapasztalat azt 
mutatja, hogy a mechanikai paramétereket tekintve optimális kötés valamennyi egyéb lényeges 
szempont szerint is közel optimális. Ez az oka annak, hogy a szakirodalomban a mechanikai 
paraméterek vizsgálatára sokkal nagyobb hangsúlyt fektetnek, így értekezésemben én is ezekre a 
tulajdonságokra koncentrálok. Mindezek ellenére az 1. táblázatban felsorolok néhány, 
szakirodalomból származó elektromos és termikus tulajdonságot is.  
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1. táblázat Ólommentes forraszanyagok fajlagos ellenállása és termikus tulajdonságaik [17] 

Összetétel Sn96.5Ag3.5 Sn95Ag5 Sn99.3Cu0.7 Sn95.5Ag4.0Cu0.5 Sn60Bi40 
ρ, µΩ⋅m, @20°C 0.123 0.137 0.126 0.132 0.345 
λ, W/(m⋅K)@25°C 78 80 65 60 19 

Az alfejezet további részében a legfontosabb jellemzők megismerésére irányuló kutatások 
eredményét foglalom össze.     

A számunkra releváns hőmérséklettartományban (T<400°C) három különböző kristályszerkezetű 
Sn-Cu [18], míg egy Sn-Ag vegyület fordulhat elő a termodinamikai rendszerünkben.  
A Cu6Sn5 vegyületnek két, míg a Cu3Sn és az Ag3Sn vegyületeknek egyfajta kristályos formája 
létezik [19]-[22]: 

• η fázis – Cu6Sn5 (rendezetlen forma, T>186 °C ) hexagonális, 

• η’ fázis – Cu6Sn5 (rendezett forma, T<186 °C) monoklin, 

• ε fázis – Cu3Sn orthorombos. 

• Θ fázis – Ag3Sn orthorombos. 

Látható, hogy az intermetallikus vegyültek (IMC) kristályszerkezete eltér mind a réz alapfém 
(lapcentrált köbös), mind pedig a forraszanyag fő alkotójának, az ón (β-Sn tetragonális) 
szerkezetétől, így várhatóan a mechanikai tulajdonságaikban is eltérések mutatkoznak. Mivel az 
intermetallikus vegyületekből tömbi anyagot nem lehet létrehozni, ezért olyan vizsgálati 
módszerekkel igyekeznek feltárni a mechanikai tulajdonságokat, melyek illeszkednek a struktúra 
mikrométeres méreteihez.  

X. Deng és munkatársai szimulációs technika segítségével igazolták, hogy az ún. nanoindentációs1 
mérések alkalmasak lehetnek a forrasz alapfém határa mentén kialakult intermetallikus 
vegyületek rugalmas és képlékeny tulajdonságaiknak vizsgálatára. Ezen a mérettartományon, 
ahol a lenyomat térfogata és a kerület nagyságrendje összemérhető, a kerületi feltorlódás 
(Pile-up) vagy horpadás (Sink-in) hatását is figyelembe kellett venniük. A terhelésgörbékből Doe 
és munkatársai [23] által bevezetett módszerrel meghatározták a folyáshatárt is [24].  
A 2. táblázatban összefoglalt mérési eredményekből látszik, hogy az intermetallikus vegyületek 
mechanikai tulajdonságai közelebb állnak a rézéhez, mint a forraszanyagéhoz. Ez részben igazolja 
azt a tényt, hogy az intermetallikus vegyületeket rideg struktúráknak tartják, bár kimondottan 
ennek igazolására irányuló kutatási eredmények ritkák a szakirodalomban [25].  

Az alkalmazott próbafej típusától és anyagától, a vizsgált területek struktúrájától és a 
forraszanyag összetételétől függően nagyságrendileg azonos, de némileg eltérő eredményeket 
mértek mások is [27]-[31]. Az egyes mérések közötti eltérések már csak azért is törvényszerűek, 
hiszen azok nem minden esetben voltak kristálytani orientációkkal korreláltatva [24]-[28]. 

  

                                         
1  A nanoindentáció a pásztázó tűszondás mikroszkópia egyik ága. Ezzel a módszerrel a 
mikrokeménységmérésnél sokkal kisebb felületen lehet keménységet, Young-modulust mérni. 
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2. táblázat Forrasztott kötést alkotó fázisok mechanikai tulajdonsága GPa-ban 

Fázis Cu Sn-3,5Ag Ag3Sn Cu6Sn5 Cu3Sn 

  Eutektikus β-Sn    
E* 116.5 ± 4.7 54.5 ± 2.2 46.9 ± 2.7 78.9 ± 3.7 112.3 ± 5.0 134.2 ± 6.7 
H* 1.65 ± 0.17 0.27 ± 0.05 0.22 ± 0.03 3.25 ± 0.18 6.38 ± 0.21 6.12 ± 0.17 
σ* 180 ± 9 50 ± 2 35 ± 0.4 794 ± 92 2009 ± 63 1787 ± 108 
* E: Young-modulus, GPa; H: a keménység GPa; σ: a folyáshatár MPa 

D. Mu és társai a nanoindentációs mérések előtt visszaszórt elektron diffrakció (EBSD - Electron 
Backscatter Diffraction) segítségével meghatározták a kristálytani orientációt, és anizotrópiát 
mutattak ki az η fázisok mechanikai tulajdonságaiban (Eη =120.98±2.46 GPa a (001) és  
Eη =105±1.8 GPa az (110) kristálytani irányokban) [33]. Ahogyan arra Tian és kollégái is 
rávilágítanak [32], ez az anizotrópia az oka a forrasz tömbi anyagában megjelenő Cu6Sn5 

tűkristályoknak (2. ábra). A hatszög alapú tűkristályok tükrözik az η’ fázis szimmetriaviszonyait. 

  
2. ábra SAC305 típusú forraszanyagban található tűkristály elektronmikroszkópos képe (balra) 

és a tűkristály egy részletének elemanalízis térképe (jobbra).   

A határmenti és tömbi anyagban fellelhető struktúrák más-más módon járulnak hozzá a 
forrasztott kötés makroszkopikus tulajdonságaihoz. Az intermetallikus határréteg (IML) megléte 
a forrasztott kötés alapfeltétele és a forrasztási technológia során főleg a nedvesítési 
tulajdonságokat befolyásolja. Továbbá a határréteg menti repedésterjedésre van nagy hatása [34]. 
A tömbi anyagban található fázisok a forrasz mechanikai tulajdonságait határozzák meg és a 
forraszanyag tömbi anyagában terjedő repedésre van gyakorlati hatással. A letolási erőmérő2 
vizsgálatok alkalmával is külön kezelik azokat az esteket, amikor a törés a tömbi anyagban 
keletkezett, attól, amikor a forrasztási felület határán, az intermetallikus rétegnél vált el a kötés. 
Ezen két jelenség tárgyalására külön modellek léteznek, melyek bemenetéül az intermetallikus 
vegyületek eltérő tulajdonságai szolgálnak (felületi érdesség, átlagvastagság, kritikus távolságok, 
stb.) [36]-[40]. A szakirodalomhoz hasonló tárgyalásmód alapján, az értekezésemben én is külön 
kezelem a határréteg közeli és a tömbi anyagban található struktúrákat. 

                                         
2 A letolási erőmérés az elektronikai technológiában a kötés erősség meghatározásának legelterjedtebben 
alkalmazott módszere. A mérés során egy letoló késsel terhelik az alkatrészt, amíg a kötés el nem törik. 

IML Réz 

Tűkristály 
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2.2.1 Az intermetallikus határréteg fizikai jellemzői 

Mivel az intermetallikus határréteg megléte szükséges feltétele a forrasztott kötés kialakításának, 
így annak jellemzése valamennyi kötés esetében indokolt. A határrétegen kialakult Cu6Sn5 

kristályok alakja alapvetően háromféle lehet [32]: 

• Csipkézett: Adott térfogat mellett a lekerekített felületű csipkék felszíne a legkisebb, így 
ennél az alaknál a minimális a térfogategységre jutó felületi szabad energia. Ez egy 
nedvesítési reakció során (amikor folyékony forrasz található az intermetallikus réteg 
felett), a csipkés határfelület kialakulásának kedvez [41].  

• Háztető alakú: Ha a nukleációs fázisban magasabb a hőmérséklet (tipikusan magas 
újraömlesztési hőmérséklet), akkor az ideálistól eltérő háztető szerkezet is létrejöhet, ahol 
a lapok egymással bezárt szöge 120°.      

• Prizma alakú: Az olvadt halmazállapotban töltött idő során a kristályok növekednek és 
folyamatosan átalakulnak. A háztető alakú határréteg növekedésével prizma alakul ki. 

A határfelület morfológiája függ továbbá az alapfém kristályszerkezetétől. Mivel az elektronikai 
technológiában legelterjedtebben használt szerelőlemez elektromos vezető pályáit polikristályos 
réz fóliából alakítják ki, így az alaplemez kristálytani orientációja véletlenszerű. Korábbi kutatási 
eredményekből lehet tudni, hogy a polikristályos réz hordozón a 〈0001〉 orientációjú 
intermetallikus vegyület szemcsék növekednek a leggyorsabban, mert ebben az irányban a 
legkisebb az IMC rácsának illeszkedési hibája a réz rácsához képest (〈110〉-es réz kristályon) 
[41]-[46]. A hordozón az uralkodó kristálytani irányok meghatározása és azok szabályozása nélkül 
nem lehet előre megjósolni, hogy milyen morfológiát fog követni a kialakult réteg. Egyszerűbb a 
helyzet egykristályos réz hordozón növesztett határréteg esetében, amikor a Cu6Sn5 

szimmetriaviszonyait tükröző növekedési irányoknak kedvez a rendszer. Mivel az egykristály 
felület orientációja ismert a kialakult határréteg várható alakja számolható. 

Mingyu és munkatársai megmutatták, hogy a határfelület morfológiája befolyással van a 
forrasztott kötés mechanikai szilárdságára [46]. Sn3.5Ag forraszgyöngyöket olvasztottak, majd 
szilárdítottak újra forró levegős technikával, 240°C és 280°C csúcshőmérsékleten. Az 
újraömlesztést követően extrém hosszú ideig, 30-600 percig hozták az olvadt forraszanyagot 
érintkezésbe polikristályos réz hordozóval, és valamennyi mintát vízben, vagy levegőn gyors 
hűtéssel szilárdították meg. A határréteget alkotó IMC kristályok hossztengelyének a hordozó 
normál vektorával bezárt szögét vizsgálták EBSD segítségével. Azt találták, hogy az olvadt 
halmazállapotban töltött idő növekedésével a normál vektortól mért eltérés egyre csökkent, bár 
ez a csökkenés csak 600 percnél vált szignifikánssá. Ezzel szemben a csúcshőmérséklet 
függvényében a felületi normál vektorral bezárt szög, azaz a határréteget alkotó szemcsék 
félreorientáltsága jelentősen változott. Ebből sokan másokhoz hasonlóan arra a következtetésre 
juthatunk, hogy a csúcshőmérsékletnek a morfológiára gyakorolt hatása sokkal erősebb, mint az 
olvadt halmazállapotban töltött időé [26]-[32]. Az intermetallikus vegyületek láthatóvá tételéhez 
10%-os HNO3 vizes oldatot használtak.  

A 3. ábrán látható a különböző csúcshőmérsékleten egy perc után kialakult határmenti 
mikroszerkezet és a hozzájuk tartozó letolási erő értéke. A kezdetben (<10s) heterogén 
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nukleációval kialakuló intermetallikus vegyületek teljesen lefedik a forrasz alapfém határrétegét, 
és ebben a kezdeti stádiumban alaki sajátosságaik nem különböznek számottevően a 240°C és 
280°C-os minták esetében. A polikristályos hordózón a nagy felületi hibahely sűrűség, és a 
véletlenszerű kristálytani irányok miatt a kezdetben kialakult szemcsék orientációja véletlenszerű. 
A további növekedés a kristályérés (angol szóval ripening) kinetikáját követi, melynek során az 
energetikailag instabil kristályok táplálják a kisebb szabad energiájú kristályok növekedését. 
Ezáltal a felületet alkotó kristályok száma idővel csökken, méretük viszont nő. Más szavakkal a 
forrasz olvadt halmazállapotban töltött ideje a rétegnövekedés kezdetén van csak hatással a 
morfológiára, viszont az átlagos rétegvastagság számottevően függ tőle. Látható azonban, hogy a 
forraszanyag csúcshőmérséklete nagy hatással van a kialakult struktúrára. Ennek főként az lehet 
az oka, hogy a réz alapfém oldhatósága a forrasz olvadékában hőmérsékletfüggő. Magasabb 
hőmérsékleten a forraszba jutott többlet réz atomok táplálni tudják az intermetallikus vegyületek 
anizotróp növekedését (3. ábra (b) kép).   

 
3. ábra A határrétegen kialakult, η fázisú Cu6Sn5 intermetallikus vegyületek 

elektronmikroszkópos, keresztmetszeti és felülnézeti képen. Polikristályos réz hordozón  
(a) 240°C-on és (b) 280°C-on 1 percig növesztett réteg és [0001] uralkodó irányú Cu6Sn5-re 

240°C-on 1 percig növesztett határréteg. A sárga szaggatott vonalak felett felülnézeti, míg alatta 
oldalnézeti elektronmikroszkópos kép    

Forrás: Mingyu Li, Ming Yang, Jongmyung Kim, Textured growth of Cu6Sn5 grains formed at a Sn3.5Ag/Cu interface, Materials 
Letters 66 (2012) 135–137, [46] 
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Mingyu és mtsi. EBSD mérésekkel is arra jutottak, hogy magasabb csúcshőmérsékleten az 
intermetallikus határfelületen a kristályok orientációja úgy változik, hogy az alapfémtől való 
félreorientáltság nő. Így 240°C-os hőmérsékleten [0001] kristályok növekedése lesz domináns, 
melyek az ő esetükben merőlegesek a határfelületre. Egy ilyen, előre kialakított határfelületből 
kiindulva elérték, hogy mélyen a forrasz belsejébe nyúló kristályok növekedjenek és ez magasabb 
letolási erőkhöz vezetett (3. ábra (d) kép). Kísérleteikben a jelentős mennyiségű beoldott réz 
alapfém, a megszilárdulás során hatszög szimmetriájú tűkristályokat alkotott, melyek az 
eredetileg kialakult határréteg kristályaiból kiindulva a forraszanyag tömbi anyagába nőve 
megváltoztatják annak képlékeny és törési tulajdonságait [32]-[33],[46]-[48]. 

2.2.2 Az intermetallikus határréteg felületi energiaviszonyai 

A 2.2.1 fejezetben foglaltak alapján jól látható, hogy a forrasztáskor a nedvesítési folyamat során 
kialakuló intermetallikus határréteg morfológiája a forrasztási hőmérséklettel jelentős mértékben 
befolyásolható, míg a forrasztási idővel a réteg átlagos vastagsága változik. Sajnos a réteg pontos 
alaki sajátosságait a technológiai paraméterekkel „megtervezni” nem lehet, mert az alapfém 
kristályszerkezetének, továbbá a későbbi dermedés során kiváló tűkristályoknak nagy hatása van 
a kialakult struktúrára. Ugyanakkor az is látszik, hogy a morfológia és a makroszkopikus 
tulajdonságok között szoros kapcsolat van. Ezért az alaki sajátosságok számszerű jellemzése a 
mechanikai tulajdonságok minősítő paraméterének alapja lehet. Ahhoz, hogy megérthessük, 
milyen külső tényezők befolyásolják a kialakult határfelület morfológiáját, meg kell vizsgálnunk a 
szakirodalomban fellehető rétegnövekedési modelleket. A munkám során az ipari környezetben 
kialakított forrasztott kötések intermetallikus határrétegének jellemzésére dolgozok ki eljárást, 
ezért a fellehető modellek közül, csak a nedvesítési folyamatokat leíró, úgynevezett morfológia 
vezérelt kinetikai modellekkel foglakozom. Ezek a modellek eltérnek a szilárd fázisú öregítés során 
bekövetkező, diffúzió limitált folyamatokat leíró modellektől (pl. [30]-[31]), ezért utóbbiakkal itt 
részletesen nem foglalkozom.  

A növekedési modellek többsége abból indul ki, hogy az olvadt forraszanyag a réz felülettel 
érintkezve szinte azonnal egybefüggő vékony intermetallikus határréteget képez, amely közel a 
teljes felületet lefedi (a szemcsék közötti diffúziós csatornákat kivéve) [46]. A folyamat 
előrehaladtával a teljes kontaktfelület nem változik. Tehát az IMC növekedése során a térfogat 
változik (nő), de az érintkező felület első közelítésben állandónak tekinthető. Mivel felületi 
struktúráját tekintve két teljesen különböző határrétegnek is lehet ugyanaz a térfogata, ezért a 
nedvesítési reakcióban kialakuló intermetallikus határréteg morfológiai eltérése alatt gyakorlatilag 
az egységnyi térfogathoz tartozó felület nagyságát értem.  

Csak akkor érvényes a fentebb vázolt közelítés, ha belátjuk, hogy a félgömbszerű (scallop-type) 
morfológia a szilárd réz és folyékony ón fázishatárán stabil (részletesebben a [41] irodalomban).  
Ez formálisan annyit jelent, hogy a folyadékfázisból kialakuló csipkézett intermetallikus 
határréteg (IML) összes felületi energiája kisebb, mint a szilárd fázisok határfelületén diffúzióval 
kialakult lapos, tömör, egybefüggő IML-é [51].  
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4. ábra Az olvadék forraszanyag és szilárd alapfém határfelületén, diffúzió limitált folyamat 
eredményeképpen létrejött IML (folytonos vonal), valamint a nedvesítés során kialakuló, görbült 
felületű IML (szaggatott vonal)    

A felületi különbözőségért felelős energiatag is felírható egy intenzív (σ felületi feszültség) és egy 
extenzív (A, felület) termodinamikai változó szorzataként. Ha bevezetjük a különböző 
határfelületek érintkezésénél a megfelelő felületi feszültségeket, akkor a két rétegtípus felületi 
energiaviszonya a következőképpen írható fel: 

LSLSSSGB rrhrrh σπσπσπσπ 22 22
2

1 +≥+ , (3) 

ahol σGB, a szemcsehatár felületi feszültsége, σSS a szilárd forrasz felületi feszültsége, σLS  az olvadék 
forrasz és az IMC határának felületi feszültsége, r és h az adott szemcse sugarát és magasságát 
jelöli. A baloldalon található formulát 0,5-ös szorzóval kell figyelembe venni, hiszen egy 
szemcsehatár két szemcséhez tartozik. Ha a nedvesítés során kialakult szemcséket félgömbbel 
közelítjük, akkor az alábbi egyszerű modellhez jutunk: 

  
Nedvesítés során folyadék-szilárd fázisú reakció Szilárd fázisú diffúzió 

5. ábra A nedvesítés hatására a gömbölyű felületek összenergiája kisebb, mint a diffúziós 
folyamatok során a rétegszerű struktúráé.  

(A folytonos vonallal jelölt határfelület energetikailag kedvezőbb.  

Ha feltételezzük, hogy a felületet lefedő félgömbök sugara és a tömött rétegben elhelyezkedő 
hengeres oszloppal közelíthető szemcsék sugara egyenlő (5. ábra), akkor rövid levezetés után a 
felületi feszültségviszonyokra a következő egyenlőtlenségek adódnak: 

LSSS σσ
6

7≥ , (4) 

LSGBSS σσσ ≥≥
3

2
, (5) 

folytonos vonal 
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Amennyiben a szemcsék kellően kicsik (a teljes kontaktfelülethez képes legalább egy 
nagyságrenddel kisebbek), tehát a növekedési szakasz kezdetén járunk, a fent leírt közelítések 
alkalmazhatók rájuk. Az energetikai számítások végeredményben a nedvesítési reakció során a 
felületi feszültség viszonyokat tükrözik a nedvesítési reakció során. A felületi feszültség azonban 
hőmérsékletfüggő, így nagyobb hőmérsékleten más geometriai viszonyok is lehetnek 
energetikailag kedvezőek. A (4) összefüggésből következik, hogy az IMC és az olvadt forrasz 
közötti felületi energia kevesebb, mint a szilárd forrasz és az IMC között. Az (5) összefüggésből 
pedig következtethetünk a nagyszögű szemcsehatárok magas felületi energiájára. Éppen ezzel az 
összefüggéssel magyarázható az a megfigyelés, miszerint a szilárd fázisú öregítés során kialakult 
tömött réteges IML újraömlesztése során a nagyszögű szemcsehatárok felhasadásával az IML 
csipkézett szerkezetűvé alakul át. Ezen a megfigyelésen alapulnak Ming Yang és munkatársai 
eredményei is [51]. Munkájuk érdekessége, hogy nem csak a vastagságával jellemzik a határréteg 
növekedését, hanem annak felületegységre jutó tömegváltozásával is.   

2.2.3   A rétegnövekedés alapvető kinetikai modelljei  

Bár nagyobb hőmérsékleten a határfelület morfológiája eltérhet a csipkéstől ([32]-ben például a 
280°C-os hőmérsékleten a csipkés struktúra helyett háztető alakú formálódott), mégis a legtöbb 
intermetallikus rétegnövekedést leíró modell abból az alapfeltevéséből indul ki, hogy a kezdeti 
szemcsenövekedést követően a teljes határfelületet csipkés IML fedi. Ez indokolt közelítés, hiszen 
technikai és gazdasági okokból a forrasztás során igyekeznek a technológiai hőmérsékletet a 
lehető legkisebben tartani. Az előző fejezetben beláttuk, hogy a nedvesítési folyamat során, a 
félgömbökkel közelíthető struktúra, olvadáspont közeli hőmérsékleten, az energetikailag optimális. 
Ezért a réteg növekedése során a szomszédos félgömbök nem tömörödnek össze, nem alkotnak 
összefüggő réteget ezzel. A szemcsék között lévő csatornák megmaradnak, melyen keresztül az 
alapfémből további réz atomok juthatnak a forraszba, táplálva ezzel az IML növekedését [53]. Ily 
módon az IML csipkés szemcséinek növekedése az elsőrendű fázisátalakulásnak egy speciális 
esete, így a Lifshitz-Slezov-Wagner (LSW), konzervatív szemcseérés klasszikus modellje nem 
alkalmazható rá [49]. Az LSW modell lényege, hogy a növekvő fázist zárt rendszernek feltételezi, 
így a térfogatot vagy a tömeget állandónak tekinti. Ilyenkor a folyamat egyedüli hajtóereje a 
rendszer felületi energia csökkenésére irányuló törekvése. A modell másik lényeges közelítése, 
hogy a szemcsék közötti távolságot sokkal nagyobbnak feltételezi a szemcsék átlagos méretéhez 
képest, ami a határfelület közelében nyilván nem igaz, hiszen a szemcsék között csak kisméretű 
csatornák találhatók ([53] alapján δ ~0,5-2,5 nm). 1996-ban Kim és Tu új modellt javasolt a 
növekedés leírására, melyben a következő feltevésekkel éltek [51]:   

1. Az 3 fázis (Cu3Sn) keletkezésétől eltekintünk. 

2. A félgömb szemcsék között csatornákat felételezünk, melyeken keresztül az alapfémből 
Cu atomok oldódhatnak be az olvadt forraszba. Legyen a csatornák δ szélessége sokkal 
kisebb, mit a szemcsék sugara (6. ábra). 

3. Első közelítésben a szemcsék félgömb alakúak. Az olvadt forrasszal érintkező felület 
összenergiája kétszerese az alapfém-IMC felület energiájának (2*Stotal). A növekedés során 
a teljes felszíni energia állandó, a térfogat változik (6. ábra). 
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4. Valamennyi beoldott Cu atom IMC képződésre fordítódik (tömegmegmaradás). 

 
6. ábra A kis, δ szélességű csatornák kivételével a teljes határfelületet lefedik  

a különböző sugarú félgömbök.    

Forrás: J.O. Suh, K.N. Tu, G.V. Lutsenko, A.M. Gusak, Size distribution and morphology of Cu6Sn5 scallops in wetting reaction 
between molten solder and copper, Acta Materialia 56 (2008) 1075–1083, alapján  [53] 

A modell legdurvább közelítése, hogy számos különböző méretű félgömb helyett egyetlen eredő 
félgömböt vezet be, melynek sugara a forrasz-alapfém teljes felületével kifejezhető. A levezetés 
mellőzésével az átlagos szemcsesugár időbeli változására a (6) egyenlet adódik.  
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ahol R: a felületet lefedő félgömb sugara, t: az idő, k: a növekedési együttható (generációs ráta, 
tipikus értéke ~2*10−14 cm3/s), n: atomi sűrűség, ni: atomi sűrűség az IMC-ben (n/ni~1), D a 
diffúziós együttható (tipikus értéke ~ 10−5 cm2/s), C

e: a η fázishoz tartozó egyensúlyi 
koncentráció C

b: a rézhez tartozó egyensúlyi koncentráció, (Cb-Ce ≈ 0.001), Ci: az atomi frakció  
(6 db Cu a 11 db atomra) δ: a diffúziós csatornák szélessége.  

 
7. ábra Az olvadék, valamint a η és tiszta réz szabadenergia görbéinek közös érintője  

adja az egyensúlyi koncentrációkat.    

Forrás: J.O. Suh, K.N. Tu, G.V. Lutsenko, A.M. Gusak, Size distribution and morphology of Cu6Sn5 scallops in wetting reaction 
between molten solder and copper, Acta Materialia 56 (2008) 1075–1083, alapján [53] 
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A többkomponensű rendszerben a szabadenergia felületek közös érintősíkja fogja meghatározni 
az egyensúlyt tartó koncentrációkat (Cb, Ce, Ci) (7. ábra). A k-ra vonatkozó összefüggés képezi a 
legtöbb intermetallikus rétegnövekedést szimuláló modell alapját. A (6)-os képletből kiolvasható, 
hogy a forrasztási technológia hogyan befolyásolhatja a generációs rátát [54]. Látható, hogy a 
nedvesítési folyamat során növekvő határréteg vastagsága az idő köbgyökös függvénye. Bár a 
különböző sugarú szemcsék egyetlen eredő félgömbbel való helyettesítése durva közelítésnek 
tűnik, de a gyakorlat azt mutatja, hogy e modell által szolgáltatott eredmények jól korrelálnak a 
kísérleti mérések eredményeivel, melyekben csupán a határréteg átlagvastagságának időbeli 
fejlődését vizsgálják [55][56]. Sőt, a rétegnövekedési trend egyes esetekben még akkor is 
helytállónak bizonyult, amikor a határréteg morfológiája jelentős mértékben eltért a félgömbtől 
[57].   

Ezek alapján látható, hogy ez a modell az egységnyi idő alatt keletkezett IMC mennyiségére ad 
jó becslést, nem alkalmas azonban a kialakult morfológia jellemzésére, ugyanis nem hordoz 
információt a szemcsék méreteloszlására vonatkozóan. Ha kiegészítjük ezt a modellt a szemcsék 
méreteloszlását figyelembe vevő összefüggésekkel, akkor jutunk a nem konzervatív, anyagáram 
vezérelt szemcseérés modelljéhez (Non Conservative Flux-Driven Rippening-FDR) [54]. Ha f(t,R) 

jelöli a szemcseméret-eloszlás függvényt, akkor a szemcsék száma és azok átlagos mérete: mR  

∫
∝
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Alkalmazva a Kim-féle modell kényszereit, valamint figyelembe véve, hogy a csatornákon, 
diffúzióval bejutó réz atomok mennyisége korlátozó tényező, a szemcseméret-eloszlás időbeli 
alakulására a következő összefüggés adódik: 
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ahol k: a növekedési együttható, ami szintén a diffúziós kényszerből határozható meg. A (9) 
egyenlet megoldása közeltéri közelítésben megtalálható [54]-ben. A 8. ábrán látható a normált 
szemcseméret eloszlás függvény FDR és LSW esetén. Az FDR megoldásául adódó eloszlás 
laposabb, mint az LSW, ami változatosabb méretű szemcsék jelenlétét feltételezi. A gyakorlatban 
egy ilyen eloszlásfüggvény felvételéhez keresztmetszeti csiszolatot kell készíteni és az 
intermetallikus határréteg vastagságát kellően sok pontban meg kell mérni. Ez rendkívül 
időigényessé és költségessé tesz egy szemcseeloszlást meghatározó vizsgálatot. Ilyen eloszlás 
függvényeket lehet látni pl. az [55]-os irodalomban, ahol kellően nagyszámú mintavétel miatt a 
szemcsék átlagos méretét nem keresztmetszeti csiszolaton mérték. Szelektív kémiai maratással 
eltávolították a forrasz tömbi anyagát, és az intermetallikus határréteg felülnézeti, 
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elektronmikroszkópos képén, képfeldolgozás segítségével a laterális méreteket határozták meg, és 
extrapoláltak a harmadik dimenzióra vonatkozóan.  

 
8. ábra A normált szemcseméret-eloszlás függvény.  

Látható, hogy a FDR elmélet laposabb eloszlást követ.     

Forrás: J.O. Suh, K.N. Tu, G.V. Lutsenko, A.M. Gusak, Size distribution and morphology of Cu6Sn5 scallops in wetting reaction 
between molten solder and copper, Acta Materialia 56 (2008) 1075–1083, alapján [53] 

Ennek a módszernek nyilvánvalóan csak a növekedés kezdeti fázisában van létjogosultsága, 
amikor még félgömbökkel lehet közelíteni a szemcséket. Egy másik, sok kérdést felvető módszert 
használtak Ming-ék [45],[51], amikor a szekunder elektron detektorral készült, szintén 
elektronmikroszkópos felvételek szürkeárnyalati értékéből a következő összefüggés szerint 
határozzák meg a szemcsék magasságát:   

SEM

IMV
SEMIMV N

N
HH ⋅= , (10) 

ahol HSEM  az elektronmikroszkópos képen a szürkeárnyalatos intenzitás, NIMC  és NSEM  a szemcse és 
a teljes kép pixelszámát jelöli. Ugyan ez egy jól automatizálható és gyors kiértékelő módszer, de a 
szürkeárnyalatos intenzitás nem csak a geometriai paraméterektől, hanem sok egyéb más 
paramétertől is függhet [59].  

2.2.4 Az intermetallikus határréteg mesterséges előállítási és vizsgálati módszerei  

Látható, tehát, hogy az intermetallikus határréteg szemcseméret eloszlás függvénye bár nagyon 
informatív a morfológiára vonatkozóan, ennek a kellő pontosságú meghatározása nem egyszerű 
feladat. A forrasztott kötésekben található intermetallikus határréteg vizsgálatának módszertana 
illeszkedik a hagyományos metallográfiai vizsgálati technikákhoz [2]. Mintaelőkészítés során 
valamely hőközlési módon megömlesztett forraszanyagot hoznak érintkezésbe általában réz 
felülettel. A kísérleti geometria sokszor a használt technológiai berendezés paramétereihez 
illeszkedik, ezért természetszerűleg ez is rendkívül változatos. A legtöbb vizsgálat során két 
technológiai paramétert változtatnak, és ezek határrétegre gyakorolt hatását vizsgálják. A 
forrasztás csúcshőmérséklete és a forrasz olvadt halmazállapotban töltött ideje (Time Above 
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Liquidus TAL) az a két paraméter, melynek legnagyobb hatása van az intermetallikus vegyületek 
alakulására (lásd 4. táblázat). Az idő alapján történő paraméterváltoztatás jól kontrollálható 
folyamat, és annak szórásából adódó hibák alig éreztetik hatásukat a kialakult struktúrában. A 
hőmérséklet precíz, reprodukálható változtatása azonban nem magától értetődő. A legjobb 
kontrollálhatóság speciálisan kialakított olvasztótégelyek alkalmazásával érhető el [58]-[60]. Az 
ilyen kemencékben kialakult hőmérsékletviszonyok állandósága azonban sajátos 
kristálynövekedéshez vezet (irányítottság, kristályhúzás, egykristály növekedés, stb.). Ez a 
módszer, bár jól kontrollálható paramétereket eredményez, távol áll a valós ipari körülményektől, 
ezért az ilyen módon nyert eredmények alkalmazhatósága korlátozott. Ezenkívül időigényes és 
költséges vizsgálatnak számít. A gyártósorokon használatos kényszer-áramoltatásos újraömlesztő 
kemencék belsejében kialakuló áramlási viszonyoknak köszönhetően nehéz reprodukálható 
körülményeket teremteni. A forrasz hőmérsékletének mérésével kompenzálható lenne ez a 
hiányosság, de a kis méretek és a korlátozott hozzáférhetőség miatt a mérőrendszer technikai 
kivitelezése nehézkes. Elterjedt módszer még a bemerítéses technika, amikor az állandó 
hőmérsékleten tartott olvadt forraszanyagba merített minta merítési idejének függvényében lehet 
a rendszer paramétereit vizsgálni [16], [26], [42], [62]. Ekkor azonban csak a felülethatárhoz közeli 
vegyületek vizsgálhatók, hiszen a merítés után a forraszfelesleg nem tapad meg a felszínen (pl. 
tűzión bevonat). További korlátozó körülmény lehet még a réz vezetőpálya hordozójának 
hőmérséklet tűrése. Az elterjedten használt FR4-es hordozó hősokk jelleggel elviseli ugyan a 
300°C körüli hőmérsékletet, de tartós ideig (>3 min) történő melegítés hatására károsodik.  

Az ipari környezetben is használható eljárások közül a szelektív forrasztási technológiák során 
alkalmazott hőközlési módok a legcélravezetőbbek. Eszerint megkülönböztetünk hővezetésen 
(forrasztópáka, ellenállásfűtés, forró felületes, stb.), hőáramláson (forró levegős, kényszer 
áramoltatásos, stb.) és hősugárzáson (infra lámpás, indukciós, lézeres forrasztás, stb.) alapuló 
eljárásokat. Valamennyi technológia során a három hatás együttesen van jelen, de a technológiát 
csak az egyik hatás dominanciájára optimalizálták. A hővezetésen alapuló technológiák nagy 
hátránya, hogy a forró felület, melyet érintkezésbe hozunk a megömleszteni kívánt 
forraszanyaggal, fizikai kontaktusba kerül az anyagi rendszerünkkel, ezáltal befolyásolhatja annak 
termodinamikai viselkedést. A forraszanyag fajlagos hőkapacitásával összemérhető, sokszor azt 
többszörösen meghaladó mértékű hőkapacitás növeli a rendszerünk termikus időállandóját, ezért 
a dinamikus vizsgálatok lehetősége korlátozott. Előnye ezekkel szemben, hogy egyszerű, 
robosztus, olcsó alternatívája bármilyen más újraömlesztési eljárásnak. A korlátozott 
dinamikatartományon belül, a konvekciós hőáram kiiktatásával (pl. forrasztás vákuumban) jól 
reprodukálható kísérleti módszernek tartják.  

A konvektív hőtranszport elvén működő eljárások a legelterjedtebben alkalmazott szelektív 
forrasztási technológiák közé tartoznak. Ennek oka, hogy a konvektív hőátadási tényező értéke, 
mint technológiai paraméter széles tartományok (0-500 W*m-2*K-1) között változtatható. 
Hátránya, hogy a légáram erővel hathat a mintánkra, ezért egy kritikus méretkorlát alatt (ahol a 
felülettel arányos erők meghaladják a térfogattal arányos erőket) nem alkalmazható. Továbbá 
nagy hátránya, hogy a kísérleti geometria befolyásolja a kialakult áramlási teret, mely fontos 
paramétere a hőátadási tényezőnek. Ez gyakorlatilag azt eredményezi, hogy a kezdeti áramlási 
tér és az aktuális geometria függvényében változik a hőközlési tényező, ami hibaként jelenik meg 
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a rendszerben. Szabályozó kör közbeiktatásával kiküszöbölhető ez a hatás, de ilyenkor a becsatolt 
hőmennyiség értéke nagyon nehezen határozható meg. 

Az energia elektromágneses (EM) sugárzással történő becsatolása a leginkább kézben tartható 
módja a szelektív energiaközlésnek. A szelektivitás mértékét az adott hullámhosszú sugárzásra 
vonatkozó elnyelési tényezők határozzák meg. Ebben az érintésmentes energiaközlési módszerben 
az EM hullámokat jól szabályozható áramkörrel gerjesztjük, ezáltal gyors, dinamikus vezérlés 
(µs-os kapcsolási idő) érhető el segítségével. A gerjesztés megszűnésével az energiabecsatolás 
azonnal megszűnik, így a folyamat időállandóit a gerjesztett struktúra határozza meg. Az 
alkalmazott hullámhossz függvényében az elektromágneses hullám eltérő módon hathat kölcsön 
az anyaggal (pirolitikus, fotolitikus, stb.). A lézeres energiabecsatolás a nyaláb keskeny 
széttartása miatt a legjobban irányítható mind közül, éppen ez az a tulajdonság, ami az ipari 
alkalmazhatóságának alapja. A reprodukálható mikroszerkezetek előállításhoz ezért én is 
szelektív lézeres forrasztási eljárást dolgoztam ki, melynek részletes leírását a 3.1-es fejezet 
tartalmazza. 

A megfelelő újraömlesztési technológia alkalmazásával olyan forrasztott kötéseket tudunk 
létrehozni, melyek valamennyi lényeges technológiai paraméterét kontrolláljuk, és ismerjük. A 
forrasztott kötések szerkezetének egyik legköltséghatékonyabb és leggyorsabb mérési módszere a 
keresztmetszeti csiszolatok optikai mikroszkópos vizsgálata. E módszereknek az a nagy 
problémája, hogy speciális mintaelőkészítés nélkül (lásd 3.3 fejezet) a forrasz tömbi anyaga és az 
IMC közötti kontraszt nem kielégítően nagy ahhoz, hogy automatizálható legyen a kiértékelő 
eljárás (pl. ISO 15739 szerint SNR>20 dB). A nem automatizált mérési módszernek pedig 
korlátot szab a rendelkezésre álló idő. Egyes határrétegek (vastagság<1 µm) az optikai 
mikroszkópia felbontóképességének elvi határát súrolják, így ezek esetében a pontosság 
természetszerűleg romlik. A nagyításbeli hiányosságok feloldására, keresztmetszeti csiszolaton 
alkalmazni lehet például az elektronmikroszkópos vizsgálati módszert, amit szinte minden 
kutatócsoport előszeretettel használ. Ezen módszer ipari alkalmazhatósága azonban nagyon 
körülményes, hiszen az elektronmikroszkópos vizsgálatok sokkal körültekintőbb mintaelőkészítést 
igényelnek, és maga a berendezés is egy nagyságrenddel drágább az optikai mikroszkópokhoz 
képest. Ugyanakkor a nagy nagyításkor lecsökkent látómező miatt több területről kell képet 
készíteni. Előnye viszont, hogy a visszaszórt elektron detektorral készült képeken kellően nagy a 
rendszám kontraszt ahhoz, hogy képfeldolgozó szoftver segítségével automatizálni lehessen a 
határréteg vastagság mérését [60]. Ha közvetlen magasságeloszlást szeretnénk mérni, akkor 
ígéretes megoldás lehet a pásztázó tűszondás mérési eljárások valamelyike is (AFM, STM, 
Alpha-Step, stb). Molnár László Milán doktori értekezésében olyan módszert mutat be, mellyel 
az általam szelektív elektrokémiai maratással előhívott IML magasságtérképét atomerő 
mikroszkóppal (AFM) veszi fel. Ennek az eljárásnak nagy előnye, hogy a magasságinformáció 
közvetlen mérés eredményeként áll elő. A szerző a magasságtérkép automatikus kiértékelésére egy 
lehetséges módszert javasol. Az AFM-es vizsgálatok nagyon jó laterális (dxmin~1 µm) és vertikális 
(dzmin<1 nm) felbontású eredményt szolgáltatnak, de a körülményes mintaelőkészítés miatt itt 
sem elképzelhető az ipari alkalmazhatóság. Ezen kívül a magasságtérkép csak a tömött 
határréteg felett található csipkés dómtetőkről készülhetnek, hiszen a tű, geometriai 
kialakításánál fogva nem képes lehatolni a szemcsék közötti vékony csatornákba. A maximális 
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pásztázási tartomány az alkalmazott beállítások mellett 100x100 µm2 volt, ami már kellően 
nagyszámú szemcsét pásztázott le ahhoz, hogy megbízható statisztikát lehessen ezek alapján 
előállítani. A szemcseméret eloszlás meghatározása részletesebben olvasható a [61]-es 
irodalomban. Alkalmazható lenne még más felületi profilométer is a szemcseméret eloszlás 
meghatározására (pl. konfokális lézerpásztázó mikroszkóp, fehérfényű interferométer stb.), de 
ezeknek együttesen az a hátránya, hogy a teljes forraszanyag szelektív eltávolítását igényelik. Egy 
forrasztott kötésnek egyszerre csak az egyik felét lehetne vizsgálni, hiszen a forrasz, fém 
határfelületek általában egymással szemben helyezkednek el, így az egyik feltárásához rendszerint 
roncsolni kell a másik felületet. Valamint geometriai okok miatt csak sík elrendezésű felületek 
vizsgálhatók eredményesen (egy furatszerelt, hengeres kivezetésű alkatrész forrasztásának IML-je 
például nem). Látható tehát, hogy a szakirodalomban léteznek az intermetallikus réteg 
kialakulását és növekedését leíró modellek, valamint számos cikk foglalkozik a különböző 
morfológiájú IML-ek megbízhatósági kérdéseivel.      

2.2.5 Intermetallikus vegyületek az ólommentes forrasztás tömbi anyagában 

Az ólommentes forrasztás megjelenésével, köszönhetően a megváltozott technológiai 
paramétereknek valamint anyagoknak, jelentős mértékben megnőtt a forrasz tömbi anyagában 
jelenlévő IMC mennyisége is a korábbi ólmos forrasztással létrehozott kötésekhez képest. 
Tekintettel arra, hogy az IMC mechanikai tulajdonságai eltérnek az alkotó alapfémek 
tulajdonságaitól (2. táblázat), nem elegendő ismerni az IML morfológiáját, hiszen a tömbi 
anyagban nagy mennyiségben jelenlévő vegyületek a forrasztott kötés makroszkopikus jellemzői 
megváltozásának forrásai lehetnek. A tömbi anyagban, ón-ezüst-réz forraszanyag alkalmazásakor 
kétfajta intermetallikus vegyülettel találkozhatunk (Cu6Sn5 és Ag3Sn). Az alapfém beoldódásának 
következményeként, a forrasz tömbi anyagában megnőhet a réz koncentráció, melynek hatására 
hűléskor Cu6Sn5 primer fázisok kristályosodhatnak ott. Ez a lehetőség azonban a gyakorlat szerint 
csak elvi jelentőségű, hiszen a határfelületen beoldódó réz atomok sokkal nagyobb valószínűséggel 
képeznek vegyületet a határréteg közelében, mint sodródnak atomi szinten az olvadékba. A 
rézatomok a forrasz-fém felületét lefedő intermetallikus rétegre kristályosodva táplálják annak 
növekedését. A tömbi anyagba jutó vegyületek többsége a határrétegről lefűződve kerül a forrasz 
belsejébe (az angol nyelvű szakirodalom spalling kifejezéssel illeti ezt a jelenséget) (9. ábra). Ha 
az alapfémből beoldódó réz atomok koncentrációja elegendően nagy a vegyületképződéshez, 
akkor a határréteg közelében a már meglévő intermetallikus vegyület kristálycsírákra kiválva 
táplálják azok növekedését. Ebből az alapfeltevésből indul ki a legtöbb rétegnövekedést leíró 
modell is. Park és munkatársai fázistér szimulációkkal igazolták, hogy az intermetallikus 
határréteget alkotó szemcsék közötti csatornákon diffundáló alapfém korlátozza a rétegnövekedés 
folyamatát. Eredményeikből szépen látszik, hogy egy ponton túl a szemcsék térfogati növekedése 
csak úgy lehetséges, hogy megindul azok nyúlványosodása [72]-[74]. A nyúlványosodás során az 
intermetallikus vegyületek kristálynövekedési tökéletlenségének következményeként megindulhat a 
lefűződés első fázisa, a nyakasodás. Valamely IMC felületén a kis perturbációk következtében a 
szemcse karakterisztikus méretétől legalább egy nagyságrenddel kisebb görbületi sugarú 
kitüremkedés, vagy bemélyedés keletkezik. A Young–Laplace egyenlet értelmében a felületi 
feszültségből származó nyomás nagyobb lesz, a rendszerben olyan hajtóerő ébred, mely igyekszik 
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megszüntetni a kialakult felületet. Egy kritikus görbületi sugár felett az elvékonyodás feltöltése, 
míg az alatt a lefűződés csökkenti a rendszer szabadentalpiáját.  

Tehát ez a folyamat lényegében a külső zavaró tényezők függvényeként sztochasztikus jellegű. 
Bármely olyan külső hatás, mely lokálisan megváltoztatja az intermetallikus határréteg közelében 
az energiaviszonyokat, fokozza a leváló frakciók előfordulási valószínűségét. Például Ronnie Teo és 
Sun végeselem szimulációkkal támasztották alá, hogy a ciklikus igénybevételnek kitett BGA 
tokozású alkatrész golyós kivezetéseinek intermetallikus vegyületei a határréteg közelében 
felhalmozódó mechanikai feszültség hatására leválnak. Valamint a lefűződéssel kapcsolatban az is 
említésre méltó, hogy létrejöttéhez időre van szükség, hiszen az IMC a lefűződési modellekben 
lényegében egy erősen viszkózus anyagnak felel meg [78]-[80]. Ha az olvadt halmazállapotban 
töltött idő csak pár másodperc és a forraszanyag dermedése gyors (több °C/s), akkor lefűződés 
jelenségével csak szélsőségesen magas hőmérsékleten (500-600°C) kell számolni, ugyanis a külső 
zavaró hatások nem képesek ilyen rövid idő alatt éreztetni hatásukat. A határrétegről növekedő 
tűkristályokkal azonban ekkor is számolni kell [32]-[33],[46]-[48].  

  
10. ábra Ólommentes forraszanyag keresztmetszeti csiszolatáról készült elektronmikroszkópos 

kép. A mikroszerkezetet szelektív elektrokémiai maratással tettük láthatóvá.  

  
9. ábra CO2 lézerrel forrasztott kötés intermetallikus határrétegének elektronmikroszkópos 

felvételeken jól látszik a leváló frakciók geometriai jellemzője.  

β-ón dendritek Eutektikum Ag3Sn lemezek 

IMC nyúlványok 

Réz 
IML IML 

Réz 
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A SAC ötvözetek tömbi anyagában fellehető másik vegyület az Ag3Sn. A hypoeutektikus 
ötvözeteknél (<2 (m/m) % Ag) a β-ón dendritek között Ag3Sn és β-ón eutektikum található  
(10. ábra). Ha a forrasz ezüsttartalmát növeljük, akkor az eutektikus koncentráció elérésekor 
(3,5 (m/m) % Ag) az egész tömbi anyag szövetszerkezete homogén eutektikummá válik. További 
ezüst hozzáadásával a hypereutektikus forraszötvözetekhez jutunk (>4 (m/m)%), ahol az Ag3Sn 
intermetallikus vegyületek, mint primer fázisok, lemezes formában kristályosodnak (10. ábra).  

A szakirodalomban szinte kivétel nélkül minden kutatócsoport külön kezeli a határréteg 
közelében és a forrasz tömbi anyagában kialakult intermetallikus vegyületeket. Ennek az az oka, 
hogy előfordulási hely függvényében teljesen más mintaelőkészítési módszerrel lehet láthatóvá 
tenni a vizsgálandó struktúrákat. Egy keresztmetszeti csiszolati képen látszanak ugyan a 
határréteg és tömbi anyag belsejében található vegyületek is, de a csiszolati sík természeténél 
fogva csak korlátozott betekintést enged az anyag mikroszerkezetébe, hiszen a síkon fellelhető 
struktúrák mélységi kiterjedése hiányzik. Elméletileg nem lehetetlen csiszolati síkseregeken 
készített mikroszkópos képek alapján rekonstruálni a térbeli struktúrákat, mint ahogyan azt 
Sidhu és Chawla is bemutatták [76]. Egy általuk is alkalmazott 35 síkos szekvencia (2 sík/µm) 
előállítása nagy precizitást igénylő, körülményes és költséges folyamat. A legújabb generációs 
számítógépes tomográf (pl. ZEISS Xradia széria) rendszerek a gyártók specifikációja alapján, 
térbeli szerkezetek, akár 50 nm-es felbontású rekonstrukciójára is képesek. De ezek a 
berendezések éppen bevezetés előtt állnak, így bár a technológia kecsegtető, jelen pillanatban 
még nincs kellő tapasztalat az alkalmazhatóságát illetően. Az intermetallikus vegyületek térbeli 
vizsgálatához szükséges mintaelőkészítés során, a vegyületek láthatóvá tételéhez, szelektív kémiai 
marószereket alkalmaznak (3. táblázat).  

3. táblázat Szelektív marószerek táblázat* 
Mennyiség 

 1 
Összetevő 

1 
Mennyiség 

2 
Összetevő 

2 
Mennyiség 

 3 
Összetevő 

 3 Hivatkozások 

35 g HOC6H4NO2 50 g NaOH 1 l H2O [26][66] 
10 (V/V) % HNO3     [45]-[47] 
13 (V/V) % HNO3     [29] 
5 % HNO3 +95 % H2O   [53][88] 
4 (V/V) % HNO3 2 (V/V)  % HCl 94 (V/V) % C2H5OH [65] 
5 % HNO3 2 % HCl 93 % CH3OH [52][70][89][90] 

5 % HNO3 3 % HCl 92 % CH3OH 
[44][55][63] 
[78]-[87] 

1 egység HNO3 1 egység CH3COOH 4 egység C3H5(OH)3 [68] 
1 egység HNO3 1 egység HCl 4 egység DI H2O [69] 
2,5 (V/V) % HCl     [73] 
2 (V/V) % HCl     [77] 
5 % HCl 95 %CH3OH    [30][67] 
10 (V/V) % H2SO4 90 (V/V) % H2O   [42] 
96 % Struers, OP-S 2 % NH4OH 2 % H2O2 [71] 

* Mivel a források nem tesznek említést a vegyítési módokról, a mértékegységeket eredeti formában közlöm.   

Ezeknek a marószereknek az a hátránya, hogy a kémiai szelektivitás olyan esetekben, amikor a 
finomszerkezet vizsgálata a cél, nem kielégítő, a marási folyamat exoterm reakció lévén károsítja 
a vizsgálni kívánt finomszerkezetet. Éppen e nehézségek miatt dolgozták ki a szövetszerkezet 
számszerűsítésének eljárásait csiszolati síkokra. A forraszanyagok esetében is alkalmazható a 
dendris kar távolságok mérése, melyben a λ1 és λ2 paraméter meghatározásához a szomszédos ón 
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dendritek gerinceinek (λ1), valamint az egymás feletti karok hossztengelyének (λ2) átlagos 
távolságát határozzák meg [81]. Ez a módszer jól alkalmazható hypoeutektikus minták esetében 
még akkor is, ha nem irányítottan szilárdított a forraszanyag. De nem alkalmazható például 
eutektikus ötvözetek vizsgálatára. Továbbá a dendritek egyértelmű felismeréséhez gyakorlott 
vizsgálóra van szükség, így a módszer szubjektív tényezőket is tartalmaz.  

Böyük konstans hőmérséklet gradiensre irányítottan szilárdított minták esetében három 
különböző mérési módszert vezetett be, melyek jól korreláltak a szilárdulási folyamat 
paramétereivel [84]-[85]. A hűlés hőmérséklet-gradiensére merőleges síkban az ezüstszálak 
metszete pontként látszik a keresztmetszeti képeken. Egy tetszőlegesen kiválasztott pontot 
összekötve a legközelebbi szomszédjaival, az átlagos távolságuk az úgynevezett háromszög 
módszerrel megmérhető. Ha a szálakkal párhuzamos síkban metsszük el a mintát, akkor a 
hosszegységre eső közel párhuzamos szálak számával jellemezhető a struktúra. Ha ezektől eltérő 
síkban vizsgálódunk, akkor csak a terület módszerre lehet alapozni. Ez az egységnyi területre eső 
kiválások arányából származtatható. Az előbbi két módszernek hátránya, hogy csak irányítottan 
szilárdult minták esetében reprezentatívak, az utóbbinak pedig az, hogy csak egy csiszolati síkra 
vonatkozik az általa szolgáltatott információ. Mindezen hátrányok ellenére Büyök és munkatársai 
nagy sikerrel alkalmazzák a technológiai paraméterek mikroszerkezetre gyakorolt hatásainak 
vizsgálatára. Különböző összetételű, de magas ón tartalmú, ólommentes forraszanyagokat 
olvasztottak meg egy speciálisan erre a célra fejlesztett Bridgman-féle vákuum öntőkemencében 
(Hot Filling Furnace, [84]). Vizsgálták többek között a túlhűtés és a mikroszerkezet, valamint a 
növekedési ráta és a mikroszerkezet kapcsolatát. A mikroszerkezet jellemzésére a fentebb említett 
távolságok mérését választották. Az ilyen módon leírt szerkezetek irányítottan szilárdított minták 
esetében jó korrelációt mutattak a technológiai paraméterekkel, de bármilyen egyéb kísérlet 
eredményeivel való összehasonlíthatósága körülményes. Schaefer és munkatársai is irányítottan 
szilárdított mintákat vizsgáltak, de az általuk előállított minták esetében nem lehetett 
egyértelműen azonosítani a kitűntetett irányokat, melyek mentén érdemes felvenni a csiszolati 
síkokat [58]. Így minden síkon vegyesen találtak másodfázisú pontokat és rudakat is. Ezek 
együttes elemzése bizonytalanná teszi a jellemzést, mert a csiszolati sík változtatásával, azaz a 
mintaelőkészítéssel befolyásolható az eredmény. Egy teljesen általános, ipari mintában található 
forrasztott kötésről készült csiszolati síkban a kristálytani orientációk véletlenszerűek, így ezekre 
vonatkozólag nem lehet messzemenő következtetéseket levonni az irányítottan szilárdított 
kísérletek eredményeiből.    

2.3 Összefoglalás 

A 2. fejezetben aktuális kutatási eredmények alapján képet kaphattunk az intermetallikus 
vegyületek alapvető fizikai sajátosságairól és forrasztás-technikai jelentőségükről.  

A 4. táblázatban összefoglaltam, hogy az általam feldolgozott legfontosabb cikkekben milyen 
paramétereket vizsgáltak az egyes kutatócsoportok. A táblázat soraiban azok a leggyakrabban 
előforduló technológiai változók szerepelnek, melyek módosításának hatását vizsgálták az adott 
struktúrára. Az oszlopokban pedig valamely technológiai paraméterrel korrelációt mutató, 
analitikai eljárás eredményéül adódó paramétereket tüntettem fel. Egy hivatkozás több cellában 
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is szerepelhet, hiszen nem ritka, hogy egyszerre több paraméter hatását is vizsgálják 
párhuzamosan. A táblázatból többek között azt lehet kiolvasni, hogy egy általános forrasztott 
kötés elemzésével milyen technológiai paraméterre lehet következtetni, illetve azt, hogy melyek 
azok a külső hatások, amik az általunk esetlegesen vizsgált tulajdonságra hatással vannak. Ezek 
alapján látható, hogy az intermetallikus rétegvastagság, illetve a szemcseméret eloszlás 
valamennyi lényeges technológiai paraméterrel összefüggésbe hozható. Éppen ezért egy olyan 
vizsgálati módszer bevezetése, mely ezen paraméterek számszerű jellemzésére irányul, nagy 
elméleti és gyakorlati jelentőséggel bír. Léteznek ugyan e tényezők vizsgálatára eljárások, de 
ahogyan azt korábban megmutattam, ezek költséges és/vagy körülményes volta akadályozza az 
ipari elterjedésüket.  

A szakirodalom jelenlegi állásának ismeretében az alábbi kritikai megjegyzéseket lehet 
megfogalmazni. 

• Az ólommentes forraszanyagokkal szemben támasztott technológiai követelmények 
rengeteg új ötvözet megjelenését eredményezték. Az általában ón alapú forraszanyag 
tulajdonságait további adalékanyagok hozzáadásával igyekeznek javítani. Hiába áll 
rendelkezésre kiterjedt adatbázis az így kialakult anyagi rendszerek termodinamikai 
viselkedésének tárgyalására, a három vagy annál több ötvözős forraszanyagok 
minőségének kontrollálása elméleti úton nem megoldott.   

• A szakirodalom egységesen egyetért abban, hogy a forrasztás során kialakuló 
intermetallikus vegyületek hatással vannak a forrasztott kötés megbízhatósági 
tulajdonságaira. Tényként ismerik el, hogy az ólommentes forrasztási technológia 
bevezetésével megnőtt a forrasz tömbi anyagában az intermetallikus vegyületek 
mennyisége, azonban ezen tömbi vegyületek szerepével és konkrét hatásaival csak nagyon 
kevesen foglakoznak.  

• Az intermetallikus vegyületek vizsgálatára nincs szabványosított eljárás, ezért az egyes 
vizsgálatok eredményei egymással nehezen, vagy egyáltalán nem összehasonlíthatók.  

• A rétegnövekedés kinetikai modelljeinek ismeretében elméleti képet kaphatunk az 
intermetallikus határréteget alkotó szemcsék méreteloszlásáról. Az elmélet kapcsolatot 
teremt a technológiai paraméterek valamint a méreteloszlás között. Megbízhatósági 
kísérletekkel ezzel párhuzamosan többen is bebizonyították, hogy a határréteg 
morfológiai jellemzőinek hatása van a forrasztott kötés mechanikai tulajdonságaira. A 
szakmai gyakorlatban azonban mégsem terjedt el a szemcseméret eloszlás meghatározása 
a forrasztott kötések metallográfiai vizsgálatai során. 

• A forrasztott kötés mikroszerkezetének jellemzésére legelterjedtebben alkalmazott 
módszer a valamilyen mikroszkópiás eljárással kombinált keresztmetszeti csiszolatkészítés. 
E módszer nagy hiányossága, hogy a vizsgálati tartomány egyetlen síkmetszettre 
korlátozódik. A térbeli struktúrák vizsgálata több síkmetszett együttes elemzését követeli 
meg, ami a vizsgálati időt sokszorozza, egy konkrét mintán nehezen kivitelezhető. 

Mindezek alapján célul tűztem ki olyan új vizsgálati módszerek kidolgozását, melyek a fent 
felvetett problémák kiküszöbölésével, objektív alternatívát kínálnak az ólommentes forrasztott 
kötések minősítése terén, az ipari gyakorlat számára is. 
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4. táblázat Intermetallikus vegyületek vizsgálati módszereit összefoglaló táblázat 
 Vizsgált paraméterek 
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3 A lézeres hőkezelés folyamatának modellezése 

Ebben a fejezetben bemutatom a reprodukálható forrasztott kötés kialakításához szükséges 
lézeres technológia alapjait. Ismertetem az általam alkotott, több fizikai folyamatot magába 
integráló szimulációs modell fejlesztésének lépéseit, mely a technológiai folyamat viselkedésének 
megértésére irányul.  

A további fejezetekben a reprodukálható mikroszerkezetek előállítási módjának ismertetése után 
bemutatom az intermetallikus határréteg (IML) vizsgálatára kidolgozott eljárásom alapjait. Ezek 
után a forrasztott kötés tömbi anyagában található intermetallikus vegyületek feltárására 
kidolgozott, szelektív elektrokémiai maratáson alapuló technológiámat részletezem. Végezetül 
pedig a kontrollált folyamat eredményeként feltárt, sértetlen mikroszerkezet számszerű 
jellemzésére kidolgozott eljárásom ismertetem.   

3.1 A forraszanyag lézeres újraömlesztésének technológiája 

Egy minősítő eljárás kidolgozásának alapja, hogy a módszert olyan mikroszerkezeteken lehessen 
tesztelni, melyeket reprodukálható körülmények között, kontrollált módon állítottunk elő. 
Megvizsgálva a rendelkezésre álló szelektív forrasztási technológiákat, a lézeres forrasztás 
alkalmazása mellett döntöttem. A lézeres technológia jelentősége abban rejlik, hogy az energia 
becsatolása a forraszanyagba elektromágneses sugárzás révén történik, így ez az eljárás az egyike 
a jól szabályozható, érintésmentes módszereknek. A fejezetben nem térek ki a lézerek 
működésének fizikai alapjaira, hiszen a lézeres hőkezelés szempontjából lényegtelen, hogy milyen 
fizikai okokra vezethetők vissza lézernyaláb speciális tulajdonságai, csak az számít, hogy ezek a 
tulajdonságok milyen hatással vannak a megmunkált mintára. 

3.1.1 A lézeres technológia előnyei más újraömlesztési technológiákkal szemben  

A keskeny spektrális sávszélesség, a térbeli és időbeli koherencia, valamint a kis nyalábszéttartás 
azok a tulajdonságok, melyek kihasználására ipari berendezéseket konstruálnak [91],[92]. Az 
elektronikai technológiában elterjedt lézeres megmunkáló berendezések szinte kivétel nélkül mind 
a lézernyaláb kis széttartását, és ennek következményeként a jó fókuszálhatóságát használják ki. 
Alkalmazási területek szerinti kategorizálás alapján az alábbi csoportokat különböztethetjük 
meg: 

1. A hagyományos értelemben vett anyagmegmunkáló készülékekben, a fókuszált 
lézernyalábbal alakítják a munkadarabot [94], [95]. Ebbe az alkalmazási csoportba 
tartoznak a lézeres vágó és fúró berendezések, melyekkel például stencil lemezek 
apertúráit vágják [96], illetve flexibilis áramköri hordozókat alakítanak ki. A vékonyréteg 
ellenállások precíziós értékbeállítását manapság szintén lézerekkel végzik [97], [98].    

2. Lézeres jelöléstechnika esetén a lézer-anyag kölcsönhatás révén, célunk olyan kontraszt 
elérése a jelölt terület és a környezete között, mely a későbbi optikai megfigyelő 
berendezések számára megkívánt felismerhetőséget eredményez. Mivel a detektálás 
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többnyire optikai elven működik, így az optikai tulajdonságok megváltoztatása révén 
lehetséges a kontrasztkülönbség generálása (pl. reflexiós, transzmissziós, abszorpciós 
tulajdonságok)[99], [100].  

3. A szelektív melegítés nagyon hasonló terület a jelöléstechnikához, hiszen egy szelektív 
lézeres hőközlő állomásnak pontosan ugyanolyan tulajdonságokkal kell rendelkeznie, mint 
egy jelölő berendezésnek. A legjelentősebb különbség, hogy ezeknél a berendezéseknél a 
lézerrel nem optikai tulajdonságok megváltoztatásával kívánunk információt tárolni egy 
adott felületre, hanem az elektromágneses sugárzás disszipatív tulajdonságának 
kihasználásával lokálisan hőt közlünk a mintadarabunkkal. Az esetünkben akár 
106 W/m2-es teljesítménysűrűség legtöbbször már olyan hirtelen hőmérsékletnövekményt 
okoz, ami meghaladja az anyagok ablációs küszöbét3 [104], azonnali szerkezeti károsodást 
előidézve ezzel. Ezért ezeknél az alkalmazásoknál körültekintően kell megválasztani az 
alkalmazott teljesítményprofilt. 

A lézeres forrasztás a szelektív hőközlésnek egy speciális esete, melynek során fázisátalakulással 
kell számolni. A forrasztás során két felület között úgy hozunk létre kötést, hogy a felületeket 
képző anyagok olvadáspontjánál alacsonyabb olvadáspontú hozadékanyag megömlesztésével egy 
nedvesítési reakció során a forraszanyag szilárdulásával egymáshoz rögzítjük a felületeket. Éppen 
ezért, ha lehetőség van célzottan a forraszanyagba való energiaközlésre, akkor a környezet 
hőterhelését minimalizálni lehet. Bár a forrasztott kötések nagy részét (>95%) hagyományos, 
tömeges forrasztási technológiákkal valósítják meg, egyes speciális esetekben, például az 
esetlegesen előforduló hibák javítására, szelektív lézeres forrasztási technológiát alkalmaznak.  

A lézeres forrasztás során általában megkövetelik a lézerforrás közvetlen rálátását a létrehozandó 
kötésre. Minthogy az elektromágneses sugárzás egyenes vonalban terjed, bármilyen tárgy a 
nyaláb útjában veszteséget okozhat. Bizonyos speciális esetekben, kihasználva a precíz 
teljesítményszabályozást, lehetőség van közvetetett, de mégis szelektív energia becsatolásra is. 
Például golyós kivezetésű (Ball Grid Array-BGA), vagy tokozás nélküli (Flip-Chip) integrált 
áramkörök esetében, amikor az alkatrész kivezetők az alkatrész teste alatt, takarásban 
helyezkednek el, a chip tok tetejének melegítésével, hővezetés útján elérhető, hogy a 
golyóskötések megolvadjanak [103]-[106]. Ilyen esetekben természetesen nem olyan nagyfokú a 
szelektivitás, mint direkt hőközlés esetében, de mégis az elérhető legnagyobb az alternatívák 
körében.  

A lézeres forrasztásnak három technológiai változatát különböztetik meg, aszerint, hogy az egyes 
levilágítási szakaszokban hány kötés készül egyidejűleg [102]. Ezek alapján létezik  

1. Pontforrasztás, melynek során minden egyes kötésre egy lézerfoltot irányítunk, melynek 
pozícióját előre beprogramozott ciklus szerint változtatjuk. A módszer különösen 
alkalmas térbeli struktúrák és hőre érzékeny komponensek forrasztására, hiszen minden 
egyes forrasztás során a lézerfolt paraméterei egyedileg hangolhatók, a hőprofil 
beállítható. 

                                         
3 Az ablációs küszöb a kritikus energiasűrűség, melynél az anyag ablálódni kezd. 
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2. Szimultán forrasztás során a lézernyalábot különböző fázisrácsok segítségével formálják, 
hogy egyidejűleg nagyobb felület levilágítására legyen alkalmas. A nyaláb 
defókuszálására minden egyéb módszer esetében is szükség van, hogy elkerülhessük az 
alkatrészek károsodását, de ebben az esetben a nyalábformálással egyúttal ez is 
kivitelezhető. A módszer nem igényli a nyaláb mozgatását, egyidejűleg több kötés kerül 
kialakításra, ezáltal akár <1s/alkatrész, sebesség elérésére is képes. 

3. Maszkolt forrasztás alatt azt a technológiát értik, amikor a lézernyalábot nem fázis, 
hanem amplitúdó tárggyal formálják. Fém maszkkal védik az áramkör forrasztani nem 
kívánt területeit. A maszkon ott nyitnak ablakot, ahol a forrasztott kötés kialakításra 
kerül. Alacsony hőállóságú, termikusan érzékeny hordozók használata esetén 
alkalmazzák. A nem hasznosuló meddő teljesítmény a maszk anyagában nyelődik el hővé 
alakulva, így nem károsítja a hordózót, vagy a környező struktúrákat. 

A lézeres forrasztás legnagyobb hátránya a szekvenciális természete. Minden kötés egymás után 
kerülhet kialakításra, ezért termelékenység tekintetében soha nem tudja felvenni a versenyt a 
tömeges forrasztási technológiákkal. A fenti csoportosítás utolsó két technikája megoldást kínál a 
lézeres forrasztás ezen hiányosságára, de ez a finomhangolhatóság és a precizitás rovására megy. 
Kísérleteim során a lézeres forrasztási technikák közül én pontforrasztást használtam, mert 
valamennyi elérhető alternatíva közül ennek a legjobb a kontrollálhatósága. Pontforrasztást 
abban az esetben lehet alkalmazni, ha a mintageometria karakterisztikus méretei illeszkednek a 
lézernyaláb méreteihez, jellemzően milliméteres nagyságrendbe esnek. Ilyen kis méretekben 
viszont a hőprofil meghatározásához szükséges hőmérsékletmérés nem magától értetődő feladat. 
A lézeres energiabecsatolás nyomán kialakult hőmérséklet eloszlás meghatározása kísérleti úton 
szinte reménytelen. Az egyetlen szóba jöhető megoldás a hőkamerás vizsgálat lenne, de a tükröző 
felületű testek emissziós tényezőjének meghatározása szintén bonyolult feladat és csak speciális 
esetekben lehetséges. Az ón emisszivitása 4  εSn=0.040, így a főleg ónból álló forraszanyag 
hőtérképén annak felületén tükröződő tárgyak hőmérséklete látszódna, nem magáé a forraszé 
[107]. A hőmérséklet profil meghatározása ezért praktikusan csak elméleti úton történhet.  

A következő alfejezetben a kísérleteim során használt lézeres pontforrasztás során kialakuló 
termikus viszonyok szimulálására alkalmas modell fejlesztési lépéseit részletezem. 

  

                                         
4 589,3 nm-es hullámhosszom. a MatWeb.com adatbázisa alapján 
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3.2 A lézeres újraömlesztési technológia modellezése 

A lézeres forrasztás bár a legjobban kontrollálható hőközlési módok közé tartozik, a folyamat 
során, forrasztási szempontból extrémnek számító, struktúrán belül kialakuló több száz fokos 
hőmérsékletkülönbségnek köszönhetően jellegre nagyon eltér az alternatív hőközlési módoktól. A 
11. ábrán látható, hogy lézeres forrasztás során drasztikusan megnőhet a forrasztott kötés tömbi 
anyagába jutott intermetallikus vegyületek aránya.    

Hő légfúvó Hő légfúvó 

  
Lézer Lézer 

  
11. ábra Hő légfúvós és lézeres újraömlesztéssel készült minta keresztmetszeti csiszolati képe.  

Az olvadt halmazállapotban töltött idő mindkét esetben egy perc.  
Lézeres forrasztás esetén jelentős mennyiségű intermetallikus vegyület található a forrasz 

belsejében.  

A szimulációs modellem megalkotásának célja az volt, hogy segítségével magyarázni lehessen a 
lézeres forrasztás során kialakuló, az eltérő mikroszerkezetet befolyásoló és kísérleti úton nehezen 
kimutatható hatásokat. A modell kidolgozásának jelentősége abban rejlik, hogy figyelembe veszi 
a nagy hőmérséklet gradiensek hatására az olvadt forraszanyag belsejében meginduló 
mikroszkópikus áramlásokat. A szimulációs modellem éppen ezért egy csatolt fizikai modell, 
melyet COMSOL Multiphysics programban dolgoztam ki. A program beépített CFD 
(Computational Fluid Dynamics) modulja numerikus módon megoldja a modellre felírt hő és 
áramlástani differenciálegyenleteket.     

Az áramlástani feladatok numerikus megoldásának kritikus kérdése a modellezés során 
alkalmazott végeselem rács felbontása. Ahhoz, hogy konvergens maradjon a numerikus megoldás, 
körültekintően kell megválasztani a rácsot, mely véges méretű elemekre osztja a geometriát (lásd 
3.2.1 fejezet). A teljes kísérleti geometriát és a numerikus modellt ennek figyelembevételével 
alkottam meg. Ahhoz, hogy a differenciál egyenletrendszert megoldódó program személyi 
számítógépen is futtatható legyen, a végeselem cellaszám minimalizálásának céljából 
hengerszimmetrikus elrendezést választottam. Így a 2D-ben futtatott szimulációk által 
szolgáltatott eredmények extrapolálhatók 3D-re is. A hengerszimmetrikus kísérleti elrendezés 
illeszkedik az optikai rendszer szimmetriáihoz is, TEM00 modus esetén ugyanis a lézernyaláb 
intenzitás eloszlása szintén hengerszimmetrikus [104]. 

IML Réz 

IML Réz 

Réz 

Réz 

Forrasz 

Forrasz IMC 
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Pontforrasztás során a defókuszált nyalábbal általában pásztázni szokták az alkatrészt, hogy az 
egyenletesebben melegedjen [105]-[108]. A mozgó lézernyaláb modellezése csak tranziens 
szimulációkkal lehetséges, melyek nagyon idő- és memóriaigényes számítások, így én a kísérleteim 
során álló nyalábbal dolgoztam. A defókuszálás mértékét úgy állapítottam meg, hogy a 
defókuszált nyalábátmérő körülbelül 1 mm (a maximális intenzitás 1/e-ad részénél) legyen, hogy 
teljesen lefedje az ugyancsak 1 mm átmérőjű kerek forrasztási felületeimet (15. ábra). Az így 
adódó 60 mm defókuszt aláfókuszálással valósítottam meg (13. ábra). 

 
12. ábra A szimulációs modell geometriája. A tényleges modell csak a szimmetriatengely jobb 

oldalára eső geometriát tartalmazta. Az alkalmazott geometriai méretek leolvashatók az ábráról.    

Az általam alkalmazott teljesítményviszonyok mellett 106 W/m2 nagyságrendjébe eső 
teljesítménysűrűségre lehet számítani, ami összhangban van a szakirodalomban megtalálható 
kísérleti elrendezések hasonló adataival [101]-[110]. A rézréteg vastagságát 50 µm-nek 
választottam, hogy háló generálásánál könnyű legyen az illesztéseknél a méretek dinamikus 
skálázása. A forraszanyagot 80 µm vastag stencil segítségével pasztanyomtatással vittem fel 
forrasztási felületekre. A megömlés után a forraszanyag felületét a felületi feszültségből és a 
gravitációból származó erők egyensúlya határozza meg. 

 
13. ábra A lézeres hőkezelés kísérleti összeállításának sematikus rajza. Az ábra egyes részletei 
eltérő arányokkal kerültek ábrázolásra. A defókuszált nyalábbal világított minta felületéről 

visszavert lézerfényt ernyőn fogtam fel.      

1,5mm 

Fluoreszcens ernyő Sík látóterű optika 

Forraszpaszta/-domb 

Konvergens lézernyaláb 

FR4 hordozó 

Forraszanyag 

Réz forrasztási 
felület 

FR4-es hordozó 
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Nyílt forráskódú, Surface Evolver nevű program segítségével meghatároztam a felvitt 
pasztamennyiséghez tartozó forrasztás utáni állapotot [111] és ehhez hasonló geometriát, 20°-os 
nedvesítési szöget állítottam be a modellemben (12. ábra).  

A lézeres hőkezelés során használt Coherent AVIA 355-4500 típusú Q-kapcsolt, dióda pumpált, 
frekvencia háromszorozott Nd:YAG lézer főbb paramétereit az 5. táblázat foglalja össze. 

5. táblázat Coherent AVIA 355-4500 lézer paraméterei 

Tulajdonság Névleges érték, mértékegység 
Impulzusismétlési frekvencia 3 Hz – 100 kHz 
Impulzusenergia maximuma 270 µJ 
Maximális átlagteljesítmény 4,5 W 
Impulzushossz 20-30 ns  
Hullámhossz 355 nm 

Fontos megjegyezni, hogy az iparban nem ilyen típusú lézereket használnak hőkezelés céljára. 
Azért esett mégis erre a típusra a választásom, mert a félvezető lézerekkel pumpált lézereknél a 
kimeneti teljesítmény jól szabályozható a lézerdiódák áramával. Továbbá a Q-kapcsolt, 
impulzusüzemű módban használt berendezés átlagos kimeneti teljesítménye az ismétlési 
frekvenciával nagyon gyorsan (<10 µs) változtatható. Mivel a lézeres hőkezeléssel egy olyan 
módszer megalkotása volt a cél, mellyel a fellehető eszközök közül a lehető legpontosabban lehet 
a struktúrába csatolt energia mértékét kontrollálni, ezért ez a berendezés bizonyult a 
legkézenfekvőbb választásnak. Az UV tartománybeli működés ipari körülmények között is 
rengeteg előnnyel járna, de a frekvenciatöbbszörözés rossz hatásfokának következtében nehéz 
folyamatos üzemmódú, nagy teljesítményű UV lézereket készíteni, így ezek nem terjedtek el az 
iparban. 

3.2.1 A fizikai modell ismertetése 

Az áramlástani és termikus egyenletek megoldását a COMSOL „nem izotermikus áramlás” (Non 
isothermal Flow) szimulációs moduljában építettem fel. A megoldandó differenciál egyenlet-
rendszer a RANS (Reynolds-averaged Navier-Stokes) modell alapján áll össze. A turbulens 
áramlások kinetikai leírásának ez az egyik legrégebb óta és a mérnöki gyakorlatban előszeretettel 
alkalmazott közelítése. Lényege, hogy valamennyi, egyidejűleg fellépő bizonytalansági faktor 
átlagos hatását veszi csak figyelembe (részben innen ered az elnevezés), egy speciális másodrendű 
tenzor, a Reynolds feszültségtenzor bevezetésével [112]. A turbulencia az áramló közegek 
áramlásterének egy speciális tulajdonsága, melynek során az áramló közeg örvényekre bomlik. A 
forraszanyag belsejében esetlegesen kialakuló örvények mint perturbációk éreztethetik hatásukat, 
ezért fontos kérdés, hogy a nagy hőmérséklet gradiensek hatására kialakulhatnak-e az olvadt 
forraszanyagban. A Reynolds-számmal jellemezhető egy adott geometriával rendelkező áramlástér 
belsejében az áramlás jellege:  

µ
ρ Lv

Re

⋅⋅= , (11) 
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ahol ρ  a közeg sűrűsége, v a közeg átlagsebessége, L a lineáris karakterisztikus méretet és µ a 
dinamikus viszkozitást jelöli. Az Re növekedésével nő a turbulens áramlás kialakulásának 
valószínűsége. Összenyomhatatlan Newtoni folyadékra felírva a Navier-Stokes egyenletet: 

FvvpIvv
t

v T +∇+∇+−⋅∇=∇⋅+
∂
∂

)])(([)( µρρ , (12) 

0=⋅∇ vρ  (13) 

ahol p a nyomás, I egy megfelelő egységmátrix, T a hőmérséklet, F pedig a ható erők vektora. A 
(13) a tömegre definiált folytonossági egyenlet. Ha az áramlás turbulensé vált, valamennyi 
változó térben és időben fluktuál. Ahelyett, hogy meghatároznánk egyenként e fluktuációkat, 
átlagos hatásuk számítására törekszik a modell. E szerint minden változó felbontható egy átlag 
és egy fluktuáló rész összegére. 

Φ′+Φ=Φ , (14) 

ahol Φ tetszőleges skalármennyiség. Ez alapján a (12)-es egyenlet is felbontható: 

FVVpIvvVV
t

V T +∇+∇+−⋅∇=⊗⋅∇+∇⋅+
∂
∂

)])(([)''( µρρρ , (15) 

ahol V az átlagos sebesség tér, ⊗  pedig a keresztszorzat szimbóluma. Látható, hogy (12) és (15) 
között csak a bal oldali kifejezés utolsó tagjában van eltérés. Megjelent ugyanis a sebességtér 
fluktuáló komponenseinek kölcsönhatása révén a Reynolds-feszültség tenzor. 

A (15)-ös egyenlet megoldásához további két transzport egyenletet bevezetve, a k-ε modellhez 
jutunk [113], melyben k a turbulens kinetikus energia, ε a turbulens energia disszipációs rátája. A 
turbulens (eddy) viszkozitás pedig az alábbiak szerint definiálható: 

ε
ρµ µ

2k
CT = , (16) 

ahol Cµ  a modellhez tartozó egyik illesztő paraméter. A turbulens kinetikus energia megadja az 
egységnyi tömegre jutó kinetikus energiát az áramlás során és az erre vonatkozó transzport 
egyenlet a következőképpen írható fel: 
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σk a modell egy másik illesztő paramétere, Pk a turbulens „termelési” ráta: 

vkvvvvP T
Tk ⋅∇−




 ⋅∇−∇+∇∇= ρµ
3

2
)(

3

2
))((: 2 , (19) 

A turbulens „termelési” ráta azt fejezi ki, hogy a fő áramlás mekkora része alakul át turbulens 
áramlássá. A turbulens disszipációs ráta megadja (20), hogy a kinetikus energia mekkora része 
alakul át az áramlás során termikus energiává. Az (21). az ε-ra vonatkozó transzport egyenlet 
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ahol Cε1  és  Cε2  szintén illesztő konstansok.  

A levezetés mellőzésével a modellben a hővezetés differenciál egyenletének következő alakját 
használtam, melyet részletesen a [114]-[115] irodalmak taglalnak: 

pvhthpp WQQTkTvC
t

T
C +++∇⋅∇=∇+

∂
∂

)(ρρ , (22) 

ahol Cp a hőkapacitás konstans nyomáson, T a hőmérséklet, kth a hővezetési tényező,  
Q a becsatolt hő, Qvh a viszkózus fűtési energia, Wp a nyomás munkája.  

A RANS modellben található fizikai folyamatokra jellemző konstansok értékét a szimulációs 
programban szabadon lehet változtatni. Az alapértelmezett értékek egy reguláris geometrián 
kísérleti úton kerültek meghatározásra. Ezek egyfajta súlyfaktorként értelmezhetőek, melyekkel 
az egyes fizikai folyamatok dominanciáját lehet súlyozni adott geometriai viszonyok mellett. A 
paraméterek hangolása érdekében egy durvább rácson és egyszerűsített peremfeltétel rendszer 
alkalmazása esetén lefuttatott szimulációk alapján a forraszanyagban kapott maximális sebesség 
2*10-3 m/s, melyből a Reynolds szám, Re=0,34-re adódik. 

Így további egyszerűsítésként élhettem az alacsony Reynolds számú (Low-Re k-ε, vagy más néven 
Rays-Crawford) áramlásokra vonatkozó közelítésekkel, melyek alapján a (21) egyenlet kibővül 
egy reciprok fal távolság faktorral G [116]-[117]. G a csillapítási függvényeken (fl, fµ ) keresztül 
épül be az áramlástani egyenletekbe és feladata az, hogy a szimuláció inicializálási szakaszán 
stabilizálja a rendszert: 
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I −=ω , (24) 

)()21( 4 GGGGG ∇⋅∇+∇⋅∇=+ ωω σσ  (25) 
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ρµ Ikf
k

CT =  (26) 

A két függvény elvi jelentősége tehát az áramlástér stabilizálása, lassan változó, alacsony  
Re-számú tér közelében (pl. fal közelében). A gyakorlatban a stabilizáló függvények 
megválasztásának több módja is elterjedt. A szakirodalmi ajánlásoknak megfelelően a [118]-ben 
megtalálható Launder és Sharma modell függvényeit használtam. 

2Re3,01 Tef −−=ε ,  2)Re02,01(

4,3

T

f
+

−=µ , 
µε
ρ 2

Re
k

T =  (27) 

Az (11)-(27) egyenletekből látszik, hogy az áramlástani problémákban a megoldás egy nyomás 
skalármező és egy sebesség vektormezőként áll elő, így adódik, hogy a peremfeltételek ezen 
mennyiségek, vagy deriváltjuk előírásával történik. A következőkben részletezem az egyes 
határokon alkalmazott peremfeltételek és kezdeti értékek rendszerét. 

  

 

 
 
 
6. táblázat A szimulációs modell peremfeltételei 
Peremfeltételek típusa Peremhatárok sorszáma 
Szimmetria tengely 1, 3, 5 
Végtelenített térrész 9 
Csúszó falfelület 10 

Becsatolt hőáram 10 
Hősugárzás 2, 7, 8, 10 
Természetes konvekció 2, 7, 8, 10 
Termikusan szigetelő 2, 7, 8, 10 

 

14. ábra A peremfeltételek rendszerét illusztráló sematikus ábra. A határfelületeken alkalmazott 
peremfeltétel típusokat az 6. táblázat foglalja össze. A nyilak a felület irányítottságát jelölik.   

A 14. ábrán jelölt ’a’ tartomány halmazállapota folyékony, míg a ’b’ és ’c’ tartományoké szilárd. 
A modell során alkalmazott főbb anyagi tulajdonságokat a 7. táblázat tartalmazza.  
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7. táblázat A modellben felhasznált anyagok főbb fizikai jellemzői* 

Fizikai mennyiség  
Jele, 

mértékegysége 
Sn3,5Ag  
(szilárd) 

Sn3,5Ag  
(folyadék) 

Cu 
(szilárd) 

FR4 
(szilárd) 

Sűrűség ρ, kg/m3 ρSn3,5Ag(T) 7270 8700  1900 
Dinamikus viszk. η, Pa•s - ηSn3,5Ag(T) - - 
Hővezetési tényező ktherm, W/(m•K) 78 78 400 0,3 
Fajlagos hőkapacitás Cp, J/(kg•K) 222 222 385 1369 
Sugárzási állandó εrad  0,04 0,04 0,03 0,8 

*MatWeb.com adatbázisa alapján 

A szimulátor az inicializálás során a k, ε, G értékeit becsli, így csak a sebesség, a hőmérséklet és a 
nyomás értékek megadását kell konvergencia szempontjából helyesen megválasztani.  

Mivel a folyadékokban a deformáció terjedési sebessége sokkal nagyobb, mint a gázokban, ezért 
jól modellezhetőek összenyomhatatlan közegként. Ahhoz, hogy a folytonossági egyenlet (13) ne 
sérüljön, a sűrűséget is adott hőmérséklet mellett konstansra kell választani. Az áramlás jellegét a 
modell geometriai határai mentén kétféle faltípus segítségével vettem figyelembe.  

A nem csúszó fal mint felületelem mentén az áramlási sebesség definíció szerint nulla. A modell 
többi változójára a következő megkötések igazak: 

 0=v , 0=k , (28) 

20

2
lim

ωρ
µε

ω I

k
I →

= , (29) 

refI
G

2= , (30) 

Csúszó típusú fal esetén a megkötés az, hogy a sebesség felületre merőleges irányú komponense 
nulla, továbbá a maximális sebesség a viszkozitás és a sűrűség függvényeként adódik: 

0=⋅ nv ,  0)( =⋅− nnKK  (31) 

( ) nkIvvK T
T 




 −∇+∇+= ρµµ
3
2

)()( , (32) 

0=⋅∇ nk ,  0=⋅∇ nε , 0=⋅∇ nG , (33) 

ahol n a felület normálvektora.  
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A termikus peremfeltételek tekintetében a kiindulási állapotban valamennyi határfelületet 
termikusan szigeteltnek állítottam be, és azokon a felületeken, ahol nem írtam elő más típusú 
peremfeltételt, ez volt érvényes: 

0)( =∇⋅−− Tkn , (34) 

Ennek azért van jelentősége, mert a hengerszimmetrikus modellekben a geometria tengely körüli 
forgatásával új felületek keletkeznek, melyek öröklik a szülő felületek minden tulajdonságát. Ilyen 
módon biztosítható a szimuláció konvergenciája. A forrasz lézer által megvilágított határfelületén 
a lézer-anyag kölcsönhatás q0 hőáram bevezetésével vehető figyelembe: 

0)( qTkn =∇⋅−− , (35) 

z
r

eCQrq
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2
000 )( , (36) 

ahol a Q0 nyaláb által becsatolt hőteljesítmény, C0 egy hatásfok jellegű illesztő paraméter [104], 
mellyel a fény-anyag kölcsönhatás során minden járulékos veszteséget figyelembe veszünk 
(reflexió, plazmaárnyékolás, stb.), az exponenciális tényező kitevőjének első tagja, a lézernyaláb σ 
paraméterű, Gauss-féle intenzitás-eloszlását veszi figyelembe, míg a másik a Lambert-Beer 
törvény szerinti exponenciális elnyelődést. Az α abszorpciós tényező az általam alkalmazott 
355 nm-es hullámhosszon a forraszanyagra nézve olyan nagy (>105 cm-1), hogy az energia két 
legközelebbi rácspont közötti távolságon  belül gyakorlatilag teljesen elnyelődik az anyagban, így 
ez a tag elhanyagolható a számítások során. Annak érdekében, hogy a lézerfénnyel az energiát ne 
pillanatszerűen csatoljam az anyagba, egy ugrás függvény (step function) és a nyaláb kezdeti 
intenzitás eloszlásának szorzatát állítottam be, mint kezdeti értéket: 

)()(),( 00 tsrqtrq ⋅= , (37) 

)(0 rq  

 

)(ts  

 
15. ábra A lézer által keltett teljesítménysűrűség (balra) és belépő időfüggvény (jobbra)  
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Egy akusztooptikai Q-kapcsolóval ellátott lézerberendezés pár µs-os tipikus kapcsolási idejéhez 
képest az általam alkalmazott belépő függvény 100 µs-os felfutási ideje hosszúnak számíthat. Ha 
figyelembe vesszük azonban, hogy a pár nm vastag forraszanyag, amelybe az energiát csatoltuk, 
egy egy-tárolós termikus lengőtagként (τRC~3 µs) kiintegrálja a gyors felfutást, akkor belátható, 
hogy jogos ez a közelítés.  

A lézeres melegítés során a forraszanyagról visszaverődő lézerfényt egy fehér, milliméterosztással 
ellátott papírernyőn fogtam fel (13. ábra). A 355 nm-es hullámhosszú, szabad szem számára 
láthatatlan lézerfény a fehérített papírban található vegyszerekkel fluoreszcens kölcsönhatásba 
lép, melynek eredményeként a látható hullámhossztartományba eső, kék színű fényt észlelhetünk. 
A forraszpaszta megömlésekor a reflexiós tényező ugrásszerű növekedésének eredményeként 
intenzívebb fluoreszcenciát az olvadáspont elérésének jelzőjeként használtam. Ez a detektálási 
módszer volt a szimuláció verifikációjának alapja (3.2.2 fejezet). A forrasztási folyamat során az 
olvadáspont elérésekor elsőrendű fázisátalakuláson megy keresztül a rendszer. A statisztikus 
fizikából ismert, hogy a fázisátalakulások során a rendszer egyes rendparaméterei divergálhatnak, 
így a belőlük származtatható fizikai mennyiségek értékében ugrásszerű változások következhetnek 
be. A numerikus szimulációk során az ugrásszerű paraméter változások szimulációja elvi okokból 
csak nagyon körülményesen vehető figyelembe. Néhány esetben lehetséges ezen változók folytonos 
időfüggvénnyel való közelítése, de az időinkrementálás mértékére ilyenkor nagyon kell ügyelni.  
Mivel a célom egy olyan modell megalkotása volt, amely a forrasztás pár másodperces folyamatát 
véges időn belül képes szimulálni, ezért a szimulációs modellem csak a már teljes egészében 
megolvadt forraszanyag viselkedését írja le. Ez az egyszerűsítés ugyan durva közelítésnek tűnhet, 
de ahogyan azt a korábbi fejezetekben szakirodalmi példákkal alátámasztottam, a forraszanyag 
mikroszerkezetét a nedvesítési reakció határozza meg, azon belül is az olvadt forrasz hőmérséklete 
és az olvadék fázisban töltött idő. Ezzel a közelítéssel élve, nem kell foglalkozni a geometria, és az 
anyagi tulajdonságok ugrásszerű változásával.  

A hőmérséklet kezdeti értékének beállításához nem volt elég csupán a megfelelő gerjesztés 
inicializálása, ugyanis a forraszanyag megömléséhez szükséges hőmérséklet eléréséig egyfajta 
előfűtést kellett alkalmazni, melynek eredményeként a teljes geometriában kialakult valamilyen 
kezdeti hőmérséklet eloszlás. E hőmérséklet eloszlásnak a meghatározása Multigrid 
szimulációtechnikai módszer alkalmazásával történt [119]. Mivel a lézeres kísérletek során 
alkalmazott forraszanyag összetétele közel eutektikus volt, így az olvadás keskeny 
hőmérséklettartományba esik. Ennek következménye, hogy a felületi feszültségből származó erők 
által meghatározott felület újradermedéskor szinte befagy, megőrizve az eredeti geometriát. (Az 
ón dendritek a felszínt érdessé, mattá teszik, de ez csak mikroszkópikus szinten érezteti hatását 
és maximum a reflexióra van hatása). A kísérletek során dupla újraömlesztést alkalmaztam: első 
ciklusban újraömlesztettem a forraszpasztát, eltávozni hagytam a pasztában lévő folyasztószert 
(~1 s). A paszta olvadását követően megvártam, míg újrakristályosodik az ötvözet, kialakítva 
ezzel a szimulációban beállított geometriát. A második újraömlesztési ciklus első lépcsőjében, 2W 
optikai teljesítménnyel újraömlesztettem a forraszdombot, majd a megömlés pillanatában 
beállítottam a szimulációs peremfeltételekkel összhangban lévő teljesítményt. A szilárd fázisú 
forraszanyag termikus modellezéséhez nincs szükség nagy finomságú hálóra, mert az áramlástani 
egyenleteket nem oldjuk meg erre a tér- és időintervallumra. A durvább rácson kialakult 
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hőmérséklet eloszlásra a szimmetriatengelyre eső koordináta függvényében görbét illesztettem, 
így az áramlástani egyenleteket is magába foglaló, sokkal finomabb hálót igénylő geometrián az 
inicializálás szakaszában ezzel a képlettel határoztam meg a hőmérséklet kezdeti értékét 
valamennyi pontban:  

07,2909,213)(

07,2909,213)( )10030(

>+=
≤+⋅= ⋅

zzT

zezT z

, (38) 

ahol z a szimmetriatengelyen mért koordináta, melynek értéke 0 a réz-szerelőlemez határán és a 
forrasz felé növekszik.  

Az áramlástani egyenleteket is magába foglaló, sokkal finomabb hálót igénylő geometrián az 
inicializálás szakaszában szintén a (38)-as képlettel határoztam meg a hőmérséklet kezdeti értékét 
valamennyi pontban: A modell geometriai határain kívül mindenhol 293 K volt a hőmérséklet. A 
környezeti nyomás értékét 105 Pa-nak választottam. A sebesség folyadékfázisban az a) 
tartományon belül mindenhol 0 m/s. A lézeres hőkezelés során fellépő több száz fokos 
hőmérsékletnövekedés indokolttá teszi a hősugárzásos, és természetes konvekcióval történő 
energiatranszport integrálását a modellbe. A hősugárzás egyenletében szereplő sugárzási 
állandókat a 7. táblázat tartalmazza. 

 )()( 44 TTTkn ambrad −=∇⋅−− ε , (39) 

A konvektív hőáram alapegyenleteiben szereplő h hőátadási tényező értékét a COMSOL a 
nyomás, a hőmérséklet és a geometria függvényében saját maga számítja.  

)()( TThTkn extb −=∇⋅−− , (40) 

Mivel az FR4-es hordozó laterális irányú kiterjedése két nagyságrenddel nagyobb a vertikális 
irányú méretekhez képest, ezért a numerikus megoldásnál végtelen térrész közelítéssel éltem. 
Ilyenkor azonban célszerű homogén anyagi paraméterekkel felruházni a végtelenített térrészt, így 
a hordozó orthotróp tulajdonságát elhanyagoltam. A végtelen típusú határfelületek alkalmazása 
rendszerint a differenciálegyenlet rendszer felállításának futási idejében mutatkozik.  

A szilárd forraszanyag sűrűségének hőmérsékletfüggése biztosít arról, hogy a több fizikai 
folyamatot integráló modell inicializálási szakaszában nem lesz azonosan nulla az áramlási tér 
sebességvektora (16. ábra).   

Az első újraömlesztési ciklus valamennyi forrasztási kísérlet előtt ugyanaz volt, így az 
inicializálásához szükséges szimulációkat csak egyszer kellett lefuttatni. Tehát valamennyi 
szimulációs eredmény ugyanabból a kezdetiérték-rendszerből indul ki. Ez természetesen a 
valóságban nem így van, hiszen bármilyen apró perturbáció okozhatja a kiindulási értékek 
eltérőségét. Pont ilyen esetekben alkalmazható nagy sikerrel az alacsony Reynolds számú k-ε 

modell. 
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ρSn3,5Ag(T) ηSn3,5Ag(T) 

  
16. ábra A forrasz sűrűségének (szilárd, balra) és  dinamikus viszkozitásának (folyékony, jobbra) 

hőmérsékletfüggése     

Végeselem módszeren alapuló áramlástani feladatok megoldásánál kritikus kérdés az alkalmazott 
rácsméret. Ha nem elég finom a felbontás, akkor a kezdeti feltételként beállított áramlási tér soha 
nem tud mozgásba jönni, mert a numerikus megoldás során alkalmazott stabilizáló függvények 
normalizálnák a kvantálási hibából adódó túl nagy ugrásokat. A helyes rácsméret 
megválasztásához figyelembe kellett venni a vizsgálni kívánt fizikai folyamatok karakterisztikus 
skáláját. Mivel a termikus és áramlástani szimulációkkal a forrasztott kötés határán és tömbi 
anyagában található, intermetallikus vegyületeket alakító folyamatokra vagyunk kíváncsiak, ezért 
az intermetallikus vegyületek átlagos szemcseméreténél célszerű legalább egy nagyságrenddel 
finomabbra állítani a forrasz tartományában a hálót. Figyelembe véve egy szokványos IML 
átlagvastagságát, az alkalmazandó hálóméretre 10-7 m-es nagyságrend adódik. Ilyen 
nagyságrendbe eső felbontás mellett a COMSOL szabad tetraéderes hálógeneráló algoritmusa 
csaknem három nagyságrenddel több elemből építi fel a végeselem modellt három dimenzióban, 
mint a hengerszimmetrikus 2D-s esetben. A 17. ábrán látható az általam alkalmazott végeselem 
háló, mely a folyadék fázisban lévő terület közelében eléri a 10-4 mm–es nagyságrendet.  

  
17. ábra A bal ábrán szimulációs modell geometriája látható A tényleges modell, csak a 

szimmetriatengely jobb oldalára eső geometriát tartalmazta. A jobb oldali ábrán az alkalmazott 
végeselem rács hálófinomságát illusztráló színes felület látható.  
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Az COMSOL az általános skalár konvekciós-diffúziós transzport egyenletet (41) a Galerkin 
módszer segítségével diszkretizálja, amely gyakran vezethet numerikus instabilitáshoz [121].  

Fucu
t

u +∇⋅∇=∇⋅+
∂
∂

)(β , (41) 

ahol β a konvektív sebesség vektor, c a diffúziós együttható, u a sebesség skalár, F pedig a forrás 
mennyiség. Az instabilitás kritériuma, hogy valamennyi diszkrét elemre a Péclet-szám nagyobb 
legyen, mint 1 [122]: 

 1
2

>=
c

h
Pe

β
, iiβββ =  (42) 

ahol h a végeselem legnagyobb lineáris mérete. A Pe–szám tulajdonképpen a diffuzív és a 
konvektív hatások relatív arányát fejezi ki. Ha az egynél nagyobb Péclet-számhoz bármely három 
alábbi tényező közül párosul valamelyik, a numerikus megoldásban oszcilláció alakulhat ki. 

• Ha Dirichlet típusú peremfeltételeket adunk meg, a numerikus megoldás meredek 
gradienssel változhat a perem közelében, létrehozva ezzel egy perem menti réteget. Ha 
a végeselem háló nem tudja feloldani ezt a réteget, akkor ez lokális zavarhoz vezet.  

• Helyfüggő kezdeti érték alkalmazása mellett, ha az eloszlás túl meredeken változik, és 
azt nem tudja feloldani a rács, akkor ez a hatás a számítások során továbbgyűrűzhet. 

• Kis értékű diffúziós együttható használata a forrástag közelében. 

A lézeres hőkezelés folyamatát leíró modellemben jellemzően valamennyi kitétel szerepel, ugyanis 
a lézer által becsatolt energia olyan nagy hőmérsékletnövekményt okoz a forrasz felső peremén, 
hogy a legfinomabb rács sem tudja azt feloldani, így ennek közelében a diffúziós együttható 
relatív értéke is kicsi. (Az volt az oka annak, hogy a lehető legfinomabb rácsfelosztásra 
törekedtem, hogy a Pe-szám értékét minden végeselemben egy alatt tartsam). Ezekből is látszik, 
hogy a numerikus probléma eredendően instabilitásra hajlamos, így további stabilizálási 
megoldásokat igényel. Speciális diffúziós együtthatók kompenzációjával megelőzhető a fent leírt 
okokra visszavezethető oszcilláció. A COMSOL-ban implementálták a szakirodalomban fellelhető 
három leggyakoribb kompenzációs diffúziós tényezőt (áramlatra merőleges – crosswind –, 
áramlattal egyirányú – streamline –, izotróp – isotrop – [123]), melyek praktikus értékei a 
[124]-[125]-ban megtalálhatóak. A modellemben csak áramlatra merőleges és azzal egyirányú, 
stabilizációs együtthatókat alkalmaztam, mert ezek nem módosítják az eredeti transzport 
egyenletet. 

A szimulációs modellek numerikus megoldásának éppen olyan paraméterei a differenciálegyenlet 
rendszert megoldó algoritmus beállításai, mint a modellben alkalmazott fizikai mennyiségek. A 
numerikus megoldó helyes paraméterezése a konvergencia kritériuma. Jelen probléma esetében a 
nehézséget az okozza, hogy a felírt Navier-Stokes egyenletekben (12) egyszerre van jelen az 



Ólommentes forrasz intermetallikus vegyületeinek új vizsgálati módszerei Hurtony Tamás 

 

45 
 

állapotváltozók és azok deriváltjainak vegyes szorzata is ( vv )( ∇⋅ρ ). Így minden időlépésben egy 

többdimenziós nemlineáris egyenlet globális minimumát kell a megoldónak megtalálnia. Ahhoz, 
hogy az algoritmus által megtalált lokális szélsőérték konvergáljon a globális minimum felé, 
kellően kis időléptéket (100 µs) kell alkalmazni. A szimuláció kezdeti, tranziens szakaszában az 
alkalmazott időlépésnek igazodnia kell a fizikai folyamatok időállandóihoz. Ugyanakkor túl finom 
időlépték alkalmazása a szimuláció további szakaszaira nem ajánlott, mert a futási időt 
nagymértékben növeli. Ennek megfelelően a megoldó magot három különböző időállandóval 
jellemezhető szakasz számítására konfiguráltam. Valamennyi szakasz eredményéül adódó változók 
a következő szakasz kezdetiérték-rendszerét alkotják.  

• A faltávolság inicializáló: Az állandósult állapotbeli megoldó, amely megoldja a 
konzisztens kezdeti érték problémát. Átlagos futási ideje5 ~8 s 

• Első tranziens szakasz: Az első 3 ms elérésig maximum 100 µs-os időlépésekkel 
(Generalized alpha módszert alkalmazva [126]) 

• Második tranziens szakasz: A 3. ms-tól kezdve végig 10 ms-os iterációs lépésekkel (BDF 
módszer [127]) keressük az egyenletrendszer megoldását. 

3.2.2 A numerikus modell kísérleti igazolása 

Az áramlástani folyamatok sztochasztikus viselkedése általában nem teszi lehetővé, hogy a 
valósággal kvantitatívan egyező sz8imulációs eredményeket kaphassunk. Erre sokszor nincs is 
szükség, mert például az áramlási folyamatok következményeként kialakuló átlagos hatásokra 
vagyunk kíváncsiak (felhajtóerő, keveredési hatásfok, anyagáramok, stb.). A másik, nehezítő 
körülmény, hogy a valós folyamat egyes fizikai paraméterei (pl. áramlási sebesség vektor a 
forraszanyag belsejében) természetük, vagy a kísérleti geometria sajátosságaitól fogva nem 
hozzáférhetők. Ezért az efféle modellek verifikációjakor az áramlást megindító hatások 
modelljének igazolása a cél. Az én modellemben a forraszanyag áramlását a 
hőmérsékletkülönbség hatására létrejövő anyagáram indítja be. Ezért első körben a több fizikai 
folyamatot integráló modellem termikus részmoduljának (3.2.1. fejezet) kísérleti ellenőrzését 
tekintettem feladatomnak.  

Mivel ilyen kis méretekben (~0,04 mm3) a hőmérséklet mérése nehezen kivitelezhető a korábban 
már említett módszer segítségével, a forraszanyag újraömlésének detektálásával időalapra 
helyeztem a hőmérsékletmérést. A becsatolt hőáramot leíró egyenletben (36), szereplő 
illesztőparaméter (C0) meghatározásával a szimuláció kísérleti hangolása következőkben leírtak 
szerint megtörténhet. A helyes C0 mellett a modellben a forrasz átlaghőmérséklete éppen akkor 
éri el az olvadáspontot, amikor a valóságban is.  

                                         

5 A szimulációk futtatásához használt számítógép tulajdonságai: Intel Core i7-2630QM, 2GHz-es 
processzor, 8 GB, 1333 MHz DDR3 memória, Windows 7 64 bit operációs rendszer  
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A verifikációs kísérletek során az újraömlesztéssel előformázott forraszdombokat 2 W átlagos 
optikai teljesítményű nyalábbal melegíteni kezdtem. Eközben a még szilárd forrasz felületéről 
visszaverődő lézersugarakat a 13. ábrán látható elrendezésben, milliméteres osztással ellátott 
ernyőn fogtam fel. Az ívelt ernyő 300 mm távolságban volt a mintától, így a geometriai 
nagyításból adódóan a forrasz felülete ~200-szoros nagyítással képződött az ernyőre. A 18. ábrán 
látható, hogy a szilárd és olvadt forrasz ernyőre vetített képe jellegét tekintve teljesen eltérő, így 
a forraszanyag megömlését könnyen tudtam detektálni. A szimuláció illesztő paraméterének 
meghatározásához a forrasz olvadásától számítva 10 s-ig melegítettem forraszdombot P1=2 W 
átlagos teljesítményű nyalábbal. A 10. másodperc letelte után a lézernyaláb teljesítményét 
P2=1,1 W-ra állítva világítottam az olvadt mintát. A második lépcsőben az impulzus ismétlési 
frekvencia kétszerezésével (30kHz-60kHz) adódott az 1,1 W. Mindeközben az ernyőre vetített 
képekről készült videofelvételek elemzésével mértem a forrasz olvadt halmazállapotban töltött 
idejét. Ha a lézeres hőkezelés folyamatát leíró modellillesztő konstans értékét helyesen 
konfiguráljuk, akkor ugyanezen paraméter beállítások mellett a szimulációban mérhető olvadt 
állapotban töltött idő megegyezik a valóságban tapasztalttal (19. ábra).       

  
18. ábra A milliméteres osztású papírernyőn felfogott lézernyaláb által formált alakzatok. A 

szilárd fázisú forraszról visszaverődő (balra) minta lényegesen kisebb intenzitású és homogénebb, 
mint az olvadt forraszról (jobbra) visszavert alakzatok. Ezen kívül a szilárd forrasz képe statikus, 

míg az olvadté folyamatos mozgásban van.  

A fent leírt beállítások mellett tíz kísérlet eredményéül adódó átlagos olvadék fázisban töltött 
időre 13±0,5 s-ra adódott. A termikus modell verifikációjakor az áramlástani egyenletek 
megoldását nem kellett elvégezni, így elegendő számítási kapacitás állt rendelkezésre a 
fázisátalakulás modellezéséhez is. 

A 19. ábrán a hőmérsékletprofil melegedési és hűlési szakaszán látszik a fázisátalakulással járó 
látens hő okozta ugrás. Az illesztő konstans hangolása után szisztematikus méréssorozattal 
vizsgáltam, hogy helyes számszerű eredményeket ad-e a modell a számomra érdekes értelmezési 
tartományban (0-100 s). Három különböző fűtőteljesítmény párosítással, 5-5-5 féle melegítési idő 
alkalmazásával kísérletileg és szimuláció segítségével meghatároztam az olvadék állapotban 
töltött időket. Az eredményeket a 8. táblázat foglalja össze. Az eredmények alapján látható, hogy 
a számomra érdekes hőmérséklet- és időtartományban a kísérlet és a szimuláció jó összhangban 
volt egymással. A szimulációs eredményekhez nem határoztam meg szórást, mert a kvantálási 
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hibából eredő bizonytalanság elhanyagolható volt az egyes szimulációk között. A kísérleti 
eredmények 5-5 mérés átlagolásával születtek. 

  
19. ábra A forraszanyag szimulált átlag hőmérséklete az idő függvényében. A kísérleti 

paraméterekkel azonos beállítások mellett az olvadék fázisban töltött idő 13 s 

Az olvadt forraszról visszavert lézernyaláb vetítő ernyőn történő mozgását megfigyelve 
megmértem a hullámfrontok relatív sebességét a mozgás egyes fázisaiban. Az így kapott 
karakterisztikus sebességre 2 cm/s adódott, amit a geometriai nagyítás ismeretében átszámoltam 
a forrasz felületén feltételezhető értékre. Az így kapott sebesség nagyságrendje a ~10-4 m/s-re 
adódott. Ez a sebesség nem az áramló közeg sebességterének átlaga, hanem az áramlatok által 
keltett örvények fluktuációját jellemző sebesség. Tehát ebből a kísérletből származó eredményekre 
alapozva annyit lehet megállapítani, hogy a szimuláció időállandói a valóság időállandóival egy 
nagyságrendbe esnek. 

8. táblázat A szimulációs modell termikus moduljának verifikációs táblázata. A szimulált és kísérletileg 
meghatározott dermedési idő párok másodpercben a különböző teljesítmény és melegítési idő beállítások 
mellett* 

 A P1 melegítés szakasz hossza, s 
 10 25 50 100 

P1/P2 Sz. K. Sz. K. Sz. K. Sz. K. 

2,0/0,0 W 10,0   9±0,4 25,1 24±0,4 50,3 50±0,3 101,7 100±0,4 

2,0/0,5 W  10,1 10±1,9 25,5 24±2,0 50,9 52±1,0 100,6   99±1,5 

2,0/1,1 W 13,0 13±0,5 37,9 37±0,8 93,6 92±1,6 141,8 140±2,0 

A további kísérletek és szimulációk során, a 20. ábrán látható kétlépcsős hőprofilt alkalmaztam  
(P1=2 W, 10 s-ig, P2=1,3 W a beállított időkig), mert a kezdeti tranziens szakasz után (18 s) a 
hőmérséklet ~20°C-szal az olvadáspont felett lassan változik és 250 °C fölé még 200 s melegítés 
során sem ér el.  

Fázisátalakulás 
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20. ábra Az egy és a két teljesítmény lépcsős melegítés szimulált hőprofilja. A kezdeti tranziens 
szakasz (18 s) után a teljesítmény visszaszabályozásával a rendszer hőmérséklete a narancssárga 

sávval, 20°C széles hőmérséklettartományban stabilizálódik 

3.2.3 A numerikus modell eredményei  

Az áramlástani egyenleteket is magába foglaló modellben a szimulációt a forrasz megömlésének 
pillanatától indítottam. Mivel az olvadáspont detektálása szabad szemmel történt, ezért a 
szimulációban egy átlagos reakcióidőnyi késleltetéssel állítottam a teljesítményt.  

  
21. ábra A melegítés első szimulált másodpercéig  a  minimum hőmérséklet alakulása (balra) és 

az áramlási tér számított, jellemző sebességei (jobbra).  

A 19. és 21. ábra grafikonjait összehasonlítva látható, hogy az áramló forrasz termikus 
szempontból nagyon hasonlóan viselkedik ahhoz, mintha szilárd fázisú termikus diffúzióról lenne 
szó. A különbséget a konvektív termikus áram jelenti. Elméletileg érzékeltethetné a hatását még 
a viszkózus súrlódás során fellépő hőhatás, valamint a termikus energiából kinetikus energiává 
alakuló hőmennyiség is, de a becsatolt energiához képest ezek hatása elhanyagolható.  

A kialakult áramlási tér időbeli alakulása három egymást követő szakaszra osztható: 
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1. Az áramlás kezdeti szakaszában a sebességeloszlás véletlenszerű, mert a nyugvó anyagban 
az áramlás véletlenszerűen indul meg. A modell közelítése, mely szerint teljesen nyugvó 
helyzetből alakul ki az áramlási tér, csak közelítés, hiszen a valóságban a fázisátalakulás 
sosem pillanatszerűen következik be. A szimulációs eredmények alapján az áramlási 
folyamatok beindulásáig kb. 3 ms-ra van szükség, így ezt lehet a rendszer első 
időállandójának tekinteni (21. ábra). 

2. A második szakaszban a közeg mozgása exponenciálisan gyorsulni kezd és kialakulnak az 
örvények, melyek hozzájárulnak a konvektív hő szállításhoz. A keveredés következtében a 
forrasz hőmérséklet eloszlása a teljes szimulált intervallumban egyenletes (Tmax-Tmin<1°C) 
E szakasz végén kb. 1 s-nál állandósul az átlaghőmérséklet. Ez a rendszer második 
időállandója.  

3. A harmadik szakaszban az áramlási tér mozgása csökkenő ütemben gyorsul tovább. Ez a 

telítődés szakasza, melynek oka a termikus egyensúlyhoz való konvergencia. A stacioner 

hőmérséklet elérésekor a hősugárzás és a természetes konvekció tart termikus egyensúlyt 

a becsatolt lézerteljesítménnyel. Az állandósult hőmérséklet ~380°C. A lineáris 

szakaszban kialakuló áramlási tér két domináns örvényt tartalmaz, melyek szinte a teljes 

anyagban jelen vannak (22. ábra). A két örvény kialakulásának oka, hogy a becsatolt 

energia folyamatosan növeli a turbulens áramlás sebességét, így a görbült pályára 

kényszerített áramló közegre kitérítő erő hat, ami az örvény átmérőjét növeli. Teljesen 

állandósult állapotban a két hurok egyetlen nagy örvénnyé alakulna, de ez a turbulens 

áramlás kaotikus tulajdonsága miatt egy instabil állapot.  

A sebességtér áramlásvonalai, Időpillanat=0,003 s 

 
A sebességtér áramlásvonalai, Időpillanat=0,103 s 

 
A sebességtér áramlásvonalai, Időpillanat=0,203 s 
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A sebességtér áramlásvonalai, Időpillanat=0,403 s 

 
A sebességtér áramlásvonalai, Időpillanat=0,603 s 

 
A sebességtér áramlásvonalai, Időpillanat=0,983 s 

 
22. ábra A réz forrasztási felületen található forrasz első síknegyedében kialakuló áramlási kép 
metszete hat különböző időpillanatban. A fekete áramlási vonalak mutatják a folyékony forrasz 
belsejében adott időpillanatban található azonos sebességű frontokat. A piros nyilak az adott 

pontban számolt sebességvektor irányát jelölik. A forrasz belsejében lassan beinduló áramlások 
végül kevés nagyobb örvénybe tömörülnek.  

A lézeres energiabecsatolással újraömlesztett forraszanyag mikroszerkezetének sajátosságai a 
kialakult áramlási tér jellegével magyarázhatók. A forrasz tömbi anyagába jutott jelentős 
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mennyiségű intermetallikus vegyület nagy része a határfelületről válik le. A folyamat 
hidrodinamikai modellje szerint a leválásnak két feltétele van. Az egyik a réz folyamatos 
utánpótlása az alapfém felől. Mivel a folyadék hőmérséklete röviddel a megömlés után eléri a 
280°C-ot, az alapfém szemcsék közti diffúziója gyors beoldódást eredményez. A rétegnövekedés 
kinetikai modelljeinek alapfeltevése ([50], [53]) szerint az összes beoldódott réz a határréteg 
közelében IMC-t alkot. Ha ez nem is lenne igaz, a kavargó forrasz akkor is a tömbi anyagba 
szállítaná a határréteg közelében beoldott rezet, így annak feldúsulása a réteg közelében nem 
valószínű. Látható, hogy a szemcsenövekedés minden feltétele adott, azonban ez csak a 
nyúlványosodáson keresztül mehet végbe (2.2.5 fejezet). Ha a nyúlványosodott IMC-k közelében 
lokális perturbáció alakul ki, akkor ez a felületi energiaviszonyok befolyásolásán keresztül a 
nyakaskodáshoz, majd a határrétegről való elválláshoz vezethet (2.2.5 fejezet). A hőmérséklet 
nem változik gyorsan a határréteg közelében, viszont ahogy a 23. ábra mutatja, a turbulens 
kinetikus energia és a turbulens disszipációs ráta a határréteg közelében inhomogenitást mutat.  

  
23. ábra A határréteg közelében a turbulens kinetikus energia és a turbulens disszipációs ráta 
perturbációként van jelen. A nyúlványosodott intermetallikus vegyületek hidrodinamikájának 

befolyásolásán keresztül az áramlás hozzájárul a leváló vegyületek mennyiségének növekedéséhez. 

A 24. ábrán látható, hogy a szimulációkkal összhangban a lefűződés először a forrasz dombok 
kerületéhez közel indul. A keveredési folyamat eredményeként a beoldott vegyületek hosszabb 
hőntartás során egyenletesen keverednek el a tömbi anyag belsejében (11. ábra).  

  
24. ábra Lézerrel újraömlesztett, SAC305-ös forrasz domb keresztmetszeti csiszolati képe. Az 

optikai mikroszkópos felvételen látszik, hogy az IMC-k határfelületről való lefűződése először a 
forrasztási felület széléhez közel kezdődik meg. Az olvadt halmazállapotban töltött idő 50 s volt. 

forrasz 

réz IML 

lefűződés 
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3.2.4 A szimulációs modell alkalmazhatósági körének vizsgálata  

A modellalkotás folyamata során alkalmazott közelítések azt eredményezik, hogy a felállított 
fizikai modell csak bizonyos alkalmazhatósági tartományon belül írja le jól a fizikai rendszer 
viselkedését. Minden egyes elhanyagolás hibát visz a számításokba, ezért feltétlenül meg kell 
határozni azt a tartományt, melyen belül az egyes közelítésekből származó hiba mértéke jellegre 
nem befolyásolja az eredményeket. A modell egyes paraméterinek alkalmazhatósági tartományát 
Monte Carlo módszer segítségével ellenőriztem. A módszer lényege, hogy a szimuláció valamely 
bemenő paraméter véletlenszerű állításának hatását vizsgáltam az eredmények pontosságára, 
vagy a numerikus megoldás stabilitására.    

Az első lényeges közelítés a melegítési folyamat kettéválasztása volt. Az első fázis a szilárd forrasz 
melegítése olvadásig. Ezt követően a fázisátalakulás elhanyagolásával az olvadt forrasz 
hőmérséklet eloszlás számítása az előző szakasz végére kialakult állapotból, mint kezdeti 
feltételből indul ki. Ez a közelítés termikus szempontból nem visz jelentős hibát a számításokba, 
mert az 58 kJ/kg-ra állított látens hővel rendelkező forrasz olyan kis térfogattal rendelkezik, hogy 
a fázisátalakuláskor felszabaduló vagy elnyelt hő a rendszerben jelenlévő egyéb forrásokhoz képes 
elhanyagolható volt. A fázisátalakulás során a hőmérséklet tehát nem változik, de mivel a 
valóságban a fázisátalakulás nem pillanatszerű, ezért az oldatban előfordul, hogy egyszerre nem 
csak egy fázis van jelen. Természetszerűleg ez befolyásolja a kialakulóban lévő áramlási tér 
tulajdonságait. A fázisátalakulás elhanyagolásával a fázisok pillanatszerű megjelenítése és 
eltűntetése azt eredményezi, hogy a szimuláció áramlástani része csak kvalitatívan szolgálhat 
helyes eredményekkel.  

A kezdeti hőmérséklet eloszlást multigrid szimulációs módszerekkel egy egyszerűsített modellen 
számoltam ki, és egy egydimenziós exponenciális függvénnyel közelítettem minden pontban (38. 
egyenletek). Ez a közelítés főleg a forraszanyag belsejében okozhat problémát, de mivel a 
szimuláció kezdeti szakaszában szinte azonnal kiegyenlítődik az olvadékon belüli 
hőmérsékletkülönbség, ez a későbbiekben nem okoz hibát. A geometriai méreteket viszont 
korlátozni kell, mert a lineáris méretek növekedésével eltolódik a rendszer időállandója, így a 
kezdeti érték megadásakor bevitt hiba tovább lehet jelen és a nemlineáris hatások által 
felerősödhet. A lézerrezonátorból kilépő fókuszálatlan nyaláb 3 mm-es átmérője fölé forrasztási 
felületben semmiképpen sem célszerű menni, mert így nem élhetnénk a konvergens nyaláb 
reflexiójának előnyös tulajdonságaival. 

A forraszanyag összenyomhatatlanságának feltételezése minden további probléma nélkül 
alkalmazható, de az ennek következményeként adódó konstans sűrűség feltételezése hatással van 
az áramlási térre. A sűrűségkülönbség által hajtott anyagáramok figyelmen kívül hagyásának 
számszerű eltérés lehet a következménye. Mivel a sűrűség hőmérsékletfüggéséről van szó, az általa 
keltett anyagáramok nem függetlenek a kialakult hőmérséklet eloszlástól. A tranziens szakasz 
kivételével azonos hőmérséklet adódik a forrasz belsejében, így a sűrűségek lényeges változásával 
sem kell számolni.  



Ólommentes forrasz intermetallikus vegyületeinek új vizsgálati módszerei Hurtony Tamás 

 

53 
 

A valóságban az FR4-es hordozó legtöbb fizikai paramétere (Young-modulus, hővezetési 
hőtágulási együtthatók, stb.) a lemez síkjában és arra merőleges irányban lényeges eltérést 
mutat. Ennek az orthotróp viselkedésnek az elhanyagolása kompenzálható az illesztő 
paraméterrel. 

Az alkalmazható lézerteljesítmény felső határát korlátozni kell az ablációs küszöb értékénél. Ezen 
kritikus határérték feletti teljesítménysűrűség mellett a becsatolt energia egy része ablációra 
fordítódik, ami szintén rontja a melegítési hatásfokot. Az előző megfontolás, valamint a 
modellben jelenlévő nemlineáris hatások és a véges finomságú hálófelbontás miatt 
10 MW/m2 -ben maximalizálom a becsatolható teljesítménysűrűséget.   

A szimuláció illesztőparaméterének vizsgálata 0-100 s között történt meg. Ebben az 
időintervallumban a forrasz hőmérséklete mindvégig 500°C alatt volt. Így ezen a tartományon 
alkalmazható a módszer. 

A numerikus megoldó konvergenciájának kérdéskörét a 3.2.1 fejezetben tárgyaltam. A szimuláció 
megoldó algoritmusát stabilizáló függvények és állandók rendszerét minden egyes geometria 
esetén újra meg kell határozni.  

3.3 Összefoglalás  

A fejezetben ismertettem a szelektív lézeres hőközlési technológia sajátosságait. Megmutattam, 
hogy bár ez a legjobban kontrollálható hőforrások csoportjába tartozik, a folyamat természetéből 
adódó extrém hőmérsékletgradiensek hatására a forrasz tömbi anyagába oldott intermetallikus 
vegyületek aránya és eloszlása eltér a hagyományos forrasztási technológiákban megszokottól.  

A lézernyaláb karakterisztikus méretéhez igazodó kísérleti geometria esetében a 
hőmérsékletmérés nagyon körülményes, ezért csatolt hőtani és áramlástani differenciálegyenlet-
rendszerek megoldásával, a valós termikus körülmények szimulációja révén meghatároztam a 
forrasztás során kialakult termikus viszonyokat. A szimulációs eredmények segítségével sikerült 
meghatároznom azt az optimális, kétlépcsős forrasztási teljesítményprofilt, mellyel a több tíz 
másodperces melegítés során sem melegedett túl a kísérletek során használt áramköri hordozó, és 
amely alkalmazása mellett olvadáspont feletti kb. 20°C széles hőmérséklet tartományban tudtam 
tartani a mintát. Ugyancsak szimulációk segítségével bemutattam, hogy a lézeres 
energiabecsatolás nyomán a forrasz belsejében áramlás alakul ki.  

A kidolgozott, több fizikai folyamatot integráló szimulációs modell segítségével magyarázni 
tudtam a beoldódódást meggyorsító folyamatokat. Az áramlási viszonyok kedveznek az alapfém 
beoldódásának, de a forrasz-alapfém határán akadályoztatott áramlás lokális turbulenciákhoz 
vezet, és az ezzel együtt járó kinetikus disszipációs ráta növekedés a határrétegen 
nyúlványosodott vegyületek leszakadását eredményezi.  

A fejezetben ismertetésre került egy szimulációkkal kiegészített lézeres forrasztási technológia, 
amely alkalmas reprodukálható mikroszerkezetek előállítására. Így a következő fejezetekben 
bemutatásra kerülő, intermetallikus vegyületeket jellemző eljárások technológiai hátterét ez az 
eljárás képezte. A vizsgálati módszerek ellenőrzéséül szolgáló kontrollkísérletekhez mindig lézeres 
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újraömlesztést használtam, mert alkalmazásával minimalizálni lehetett a technológiai szórásokból 
adódó bizonytalanságot.  

3.4 Új tudományos eredmény 

I. Tézis: A SAC305 forraszanyag lézeres újraömlesztési folyamatát leíró fizikai 
modellt dolgoztam ki. A modellen alapuló végeselem szimuláció segítségével 
meghatároztam a forrasz belsejében kialakuló hőmérséklet eloszlás időbeli 
változását a lézeres újraömlesztés hatására. A modell újdonsága többek 
között, hogy figyelembe veszi a nagy hőmérséklet gradiensek által keltett 
anyagáramokat a forrasz belsejében. 

  

• A szimulációs modellben 355 nm hullámhosszúságú, impulzusüzemű Nd:YAG lézerrel 
csatoltam be az energiát a hengerszimmetrikus elrendezésű teszt panelre nyomtatott 
ólommentes forraszanyagba. A modell figyelembe veszi a valós lézer-intenzitás eloszlást, 
valamint az energiabecsatolás hőmérsékletfüggő paraméterét. A hőmérséklet eloszlás 
időbeli függvényének meghatározását a hővezetés differenciálegyenleteinek adott 
peremfeltétel mellett számított megoldásából, továbbá a nagy hőmérsékletkülönbségek 
által indukált konvekciós anyagáramokat leíró differenciál egyenletek megoldásából 
származtatja. 

• Meghatároztam a forrasz belsejében adott hőprofil hatására kialakuló anyagáram-
sebesség vektormezőt, melyekből következtettem a nyúlványosodott IML-t érő 
erőhatásokra.    

• Kísérleti úton meghatároztam a szimulációs modellben az általam alkalmazott egyetlen 
illesztő paramétert. Elvégeztem a modell eredményeinek verifikációját szintén 
hengerszimmetrikus kísérleti elrendezésben. A verifikációs mérések alapján a szimulációs 
modell legfeljebb 5°C-os hibával írja le a forrasz belsejében a hőmérséklet eloszlást. 
Kétdimenziós geometrián hengerszimmetrikus peremfeltételek megadásával a szükséges 
számítási kapacitást közel három nagyságrenddel csökkentettem 3D számításokhoz 
képest.  

A tézisponthoz kapcsolódó publikációk: [L1], [R2], [R3], [R4] 
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4 Ólommentes forraszanyag intermetallikus határrétegének 
jellemzése 

A 2.2 fejezetben, a szakirodalom segítségével bemutattam, hogy az intermetallikus határréteg 
morfológiája szoros összefüggésben van mind a technológiai paraméterekkel, mind pedig a 
forrasztott kötés mechanikai tulajdonságaival. A kötések metallográfiai vizsgálatánál a szerzők 
többnyire mégsem helyeznek kellő hangsúlyt a morfológia jellemezésére, mert a felületi 
szemcseméret eloszlás meghatározására irányuló módszerek jelen pillanatban aránytalanul nagy 
többletmunkával járnak a remélt előnyökhöz képest. Ebben a fejezetben ezért egy olyan, a 
hagyományos metallográfiai vizsgálatokkal kompatibilis módszer kidolgozásának lépéseit 
ismertetem, mely a forrasztott kötések keresztmetszeti csiszolati képeinek képfeldolgozó 
módszerekkel történő elemzése révén gyors és hatékony módja a határréteg jellemzésének. A 
képelemző szoftver számára szükséges képeket speciális mintaelőkészítési módszerrel tettem még 
kontrasztosabbá.   

4.1 Intermetallikus határréteg jellemzése optikai mikroszkópos képeken 

A forrasztott kötések minőségével foglalkozó nemzetközi szabványok (IPC 610-D, 
JEDEC-STD-001, ECSS-Q-70-38A stb.) a forrasztás során kialakult intermetallikus vegyületek 
elfogadhatósági kritériumaira nem térnek ki. Az azonban valamennyi szabványból kiderül, hogy 
az intermetallikus határréteg átlag vastagsága az 1 és 3 µm tartományba esik. Morfológiára 
vonatkozó ajánlásokra viszont nem térnek ki a szabványok. Ebben a mérettartományban a 
hagyományos optikai mikroszkópos mérési eljárások még kellő pontossággal alkalmazhatók. Az 
optikai mikroszkópok elvi felbontási korlátjának közelébe eső, 1 µm alatti IMC vastagsággal 
rendelkező határfelület a szabványok értelmében az elfogadási tartományon kívül esik, ezért ezek 
jellemzése nem cél. A határréteg vastagságának mérése előtt a forraszmintát egy begyázó 
anyagba foglalják, hogy a keresztmetszet készítés során minimalizálni lehessen a 
mintaelőkészítéssel generált műtermékeket. A következő alfejezetben az általam használt 
mintaelőkészítés eljárás lépéseit ismertetem.         

4.1.1 Forrasztott kötések keresztmetszet készítési technikája 

A forrasztott kötések metallográfiai vizsgálatának kulcskérdése az alkalmazott mintaelőkészítés, 
melynek igazodni kell a vizsgálati módszer által támasztott követelményekhez. A csiszolatkészítés 
széles körben alkalmazott eljárás a fémek mikroszerkezetének vizsgálatában. A vizsgálni kívánt 
minta beágyazása után különböző finomságú csiszolópapírokon történő csiszolással a cél mindig 
az előző lépésben okozott felületi sérülések eltüntetése. Ahogyan csökkentjük a csiszolószemcse 
méretet, egyre kisebb károsodást okozunk az anyagban, melyet az utolsó polírozási ciklusban 
minimalizálunk [128]. Ha a mintaelőkészítés során valamely lépésben nem járunk el 
körültekintően, az esetleges károsodás a többlépcsős folyamat végén, mint műtermék jelenhet 
meg a mintán. A műtermékek felismerése gyakorlott felhasználót igényel, és ha sikerül is 
azonosítani a jelenséget, sokszor elfedheti a vizsgálni kívánt effektusokat. 
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Az optikai mikroszkópos vizsgálatokat legjobban megnehezítő műtermékek és jellemzőik az 
alábbiak: 

• Karcok: Ha különböző finomságú tárcsákhoz nem megfelelően választjuk meg a csiszolási 
időket és erőket, vagy a minta felülete szennyezet, ez karcok megjelenéséhez vezethet. 

• Beágyazó anyag elválása: beágyazás előtt a minta felszínét meg kell tisztítani a 
szennyeződésektől, hogy a beágyazó anyag tapadni tudjon a felületre. Ellenkező esetben 
elválás keletkezhet a minta és a beágyazó anyag között. Ebbe a résbe a későbbi lépések 
során szennyeződések ragadhatnak bele, melyek újbóli szivárgása elszennyezi a csiszolati 
síkot. 

• Foltok: a csiszolati síkból induló résekbe szivárgott folyadékok visszaszivárgásának a 
következménye  

• Csiszoló szemcsék tapadása a felületen: például ha a szuszpenziós mintaelőkészítés során 
túl nagyra választjuk a mintát felületre nyomó erő értékét, akkor ez a felületen 
csiszolószemcsék megtapadásához vezethet. 

• Kenődés: a résekbe kent anyagok, vagy az eltérő keménységű rétegek határán egymásra 
kent anyagok elmossák a fázisokat alkotó kontúrok határát. 

• Lekerekedés: A beágyazó anyagot úgy kell megválasztani, hogy annak keménysége 
igazodjon a csiszolni kívánt minta keménységéhez. Ellenkező esetben a beágyazó anyag és 
a minta különbözőképpen csiszolódik. Maga a vizsgálandó minta is általában heterogén 
szerkezetű (2. táblázat), a különböző tulajdonságokkal jellemezhető fázisok váltakoznak 
benne. Ilyenkor is fennállhat az eltérő keménységű rétegek határán tapasztalható hatás 
(25. ábra). 

 

    
25. ábra A különböző keménységű és összetételű fázisok hatására kialakuló valóságos (balra, 
folytonos vonal) sík, és az elvárt ideális sík (balra, pontozott vonal). A kémiai-mechanikai 

polírozás során a szuszpenzió kémiai reakcióba lép a minta felületének vékony rétegével (zöld sáv, 
jobbra), felerősítve így a keménységkülönbségek hatását.  

Az ideálistól való eltérést a mintaelőkészítés paraméterei (F, vrel, t) befolyásolják.  

A műtermékek a fázishatárok elmosódásához vezethetnek, illetve megnehezítik az optikai 
képalkotást. A műtermékektől mentes mintaelőkészítésre általában törekedni kell, de vannak 
olyan speciális esetek, mikor éppen ezek tulajdonságainak kihasználásával juthatunk 
többletinformációhoz a mintára vonatkozólag. A 9. táblázat tartalmazza a kísérleteim során 
általánosan használt csiszolatkészítési eljárás egyes lépéseit és azok rövid leírását. 

  

Valóságos sík Ideális sík Polírozókendő 
rostok 

SiO2 

Kémiailag 
reagált réteg 

F vrel 
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9. táblázat A forraszminták optikai mikroszkópos vizsgálatára optimalizált csiszolatkészítési eljárás 
Sorszám Megnevezés Időtartam Leírás 

1 Tisztítás 5 perc 
A forraszminta felületén maradt folyasztószer maradványok, és 
szerves szennyeződéseket isopropil alkoholos fürdőben, 
ultrahangos kádban távolítottam el 

2 Beágyazás 30 perc 
Stuers Clarocit, akrilalapú, kétkomponensű hidegbeágyazóba 
öntöttem a mintákat, és 2 bar nyomás alatt 25 percig 
térhálósítottam. 

3 Csiszolás 
30-60 
perc 

A kívánt vizsgálati síkig nedves, kézi csiszolással haladtam:  
a) P80-as durvaságú papírral ~1 mm-re a mintától,  
b) P240-es papírral a vizsgált komponens érintősíkjáig 
c) P600 a kívánt csiszolati sík elérése 
d) P1200, P4000: az előzőleg vétett karcok eltüntetése  

4 Polírozás 10 perc 

1 µm-es gyémánt szuszpenzióval, 22 N összenyomó erővel 180 
1/perces fordulatszámmal, 1,5 percig políroztam a mintákat, 
majd tisztítás és ellenőrzés utána kívánt hatás elérésig 
ismételtem a 3/d-4-es lépéseket  

5 Kontrasztnövelés 3 perc 
Aktív szilíciumdioxidos szuszpenzióval (Struers OP-S) 
mechanikai-kémiai polírozással enyhén megmarattam a minta 
felszínét.  

Az aktív oxidos szuszpenziós (Struers cég által forgalmazott OP-S) kontrasztnövelés a 
felületmódosító eljárások közül a kémiai-mechanikai hatásokat egyszerre hasznosító eljárások 
közé tartozik. A 9-10-es pH-jú oldatban lúggal stabilizálják a kolloidot, ami a polírozás során 
kémiai reakcióba lép a minta síkjának pár nanométeres rétegével. Az oldatban található 
~40 nm-es SiO2 szemcsék könnyebben bontják ezt a réteget, így a kémiai reakció korlátozza a 
folyamatot. Ez a vegyes hatás felerősíti a heterogén struktúrában található keménységkülönbség 
hatására kialakuló lekerekedés jelenségét [130],[131].  

A kísérleteim során a nedves polírozó kendőre (Struers MD/DP-Nap) 2 ml OP-S folyadékot 
tettem, 160 1/perc fordulatszámú, szembeforgó tárcsák mellett 35 s-ig políroztam, majd folyó víz 
alatt további 55 s-ig tisztítottam.    

OP-S alkalmazása nélkül  OP-S alkalmazásával 

  
26. ábra Intermetallikus határréteg optikai mikroszkópos képe OP-S alkalmazásával (jobbra)  

és OP-S OP-S alkalmazása nélkül (balra) 

Ha a csiszolati síkon a rétegek nincsenek egymásra kenődve, akkor egy gyakorlott technikus 
számára sem jelent nehézséget a hátárréteg vastagságának meghatározása a mikroszkópos felvétel 
tetszőleges pontjában. A megnövelt kontrasztú felületek megkönnyítik ugyan a mikroszkópos 
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képek szemmel történő kiértékelését is, de a kontrasztnövelés jelentősége mégsem a szabadszemes 
mérés támogatásában rejlik. Egy tökéletesen előkészített, műtermékektől mentes mintán a 
rétegfelismerés könnyen automatizálható.  A gépi látás fogalomkörében az olyan típusú 
feladatokat, amikor egy háttér előtt lévő részlet felismerése, megkülönböztetése és kiemelése a cél, 
szegmentálásnak hívják. Az ipari minőségű, automatikus képfelismerő szoftverek 
megbízhatóságát az egyszerűségük adja. A zajjal terhelt képeken a küszöbszintezés a zaj 
növekedésével egyre pontatlanabbá válik, ezért a hagyományos képfeldolgozói megközelítés 
értelmében törekedni kéne a mintaelőkészítés tökéletesítésére, vagy további minta specifikus 
ismertek felhasználásával bonyolítani kell az algoritmust. Ez utóbbi választás csak abban az 
esetben nem vezet a megbízhatóság csökkenéséhez, ha olyan a mintára jellemző tulajdonságot 
kihasználó programrészlet kerül leprogramozásra, melyről bizonyítható, hogy az adott kép 
esetében állandó. 

A képfeldolgozó algoritmusom hátterében általános érvényű megfontolások állnak, melyek 
lehetőséget teremtenek a módszer általánosítására, tetszőleges optikai mikroszkópra történő 
optimalizáláson keresztül. Az algoritmus paramétereit a BME-ETT hibaanalitika laborjában 
található Olympus gyártmányú BX51 típusú fémmikroszkópra, és a hozzá illesztett Olympus 
DP72 típusú kamerára hangoltam. Ezzel az optikai rendszerrel, fehérfényű megvilágítási módban 
rögzített képeken a mintaelőkészítés hatása sötét színű kontúrként jelenik meg a különböző 
keménységű területek határán (26. ábra). Ez azt jelenti, hogy ezekből a térrészekből az 
objektívbe jutó fény mennyisége kevesebb, mint a környezetükből. Megvizsgálva a vonalmenti 
intenzitás eloszlást az intermetallikus határrétegről készült kép egy pixel-oszlopában, egymáshoz 
nagyon hasonló jellegű profilokat láthatunk (27. ábra).  

 

    
27. ábra Az intermetallikus határrétegről készült optikai mikroszkópos digitális kép, piros 

vonallal jelölt oszlopai mentén felvett intenzitás eloszlás látható négy különböző pontban. A 
vonalak mellett feltűntetett szám, az oszlop sorszámát jelöli. A jellegre nagyon hasonló intenzitás 

eloszlásokon látható minimumok a forrasz intermetallikus réteg határát jelölik.   

Az intermetallikus határréteget metsző tetszőleges vonal alatti pontok intenzitás görbéjén látható 
intenzitásbeli minimum a forrasz-intermetallikus fázisok határán keletkező, intenzitást befolyásoló 
hatás jelenlétét feltételezi. A hatás alapvetően kétféle lehet: vagy valamilyen idegen anyag eltérő 
abszorpciós különbségének következménye, vagy pedig geometriai okokból kifolyólag az adott 
térrészből nem tud fény visszajutni a mikroszkóp objektívébe. Az előbbi eshetőség könnyen 
kizárható, hiszen a polírozást követően még nem tapasztalni a kontúr jelenlétét, vagyis nem lehet 
a határrétegen megrekedt szuszpenzió a kiváltó ok. 

R 
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4.1.2 Intermetallikus határréteg vizsgálata keresztmetszeti mintákon atomerő 

mikroszkóppal  

A határréteg és a forrasz határvonalán megjelenő sötét kontúr tehát árok jelenlétét feltételezi, 
amely az OP-S előkészítés hatására, a különböző keménységű régiók határán jön létre. A kontúrt 
adó árkok mélysége csak a mintaelőkészítéstől és a minta fázisainak fizikai paramétereitől függ. 
Másképpen fogalmazva, ha egy adott csiszolat esetében a mintaelőkészítés utolsó fázisának módja 
és a csiszolati síkot alkotó fázisok fizikai tulajdonsága határozza meg a kialakult kontúr 
jellemzőjét, akkor egy csiszolati síkon készült képen állandó kell, hogy legyen. Ennek 
természetszerű következménye lenne, hogy az árkok miatt kialakuló sötét kontúr képe, 
ugyanolyan megvilágítás és expozíció mellett szintén ugyanaz. Ha ez a feltételezés helytálló, 
akkor erre alapozva az algoritmusomban olyan további minta specifikus tulajdonság 
figyelembevételére nyílik lehetőség, amely érdemben nem növeli a képfeldolgozás 
bizonytalanságát.     

A csiszolati sík felületi topológiájának atomerő mikroszkópos (Atomic Force Microscope - AFM) 
vizsgálatával eldönthető, hogy a különböző keménységű rétegek határán kialakult árkok mélysége 
valóban állandónak tekinthetők-e egy síkon belül.  

 
28. ábra Az intermetallikus rétegről készült képet, mint 3D-s felületet. Látható, hogy a 

határréteg ideális esetben a kék kontúrral jelölt, síkra jellemző kettőscsúcs-profil söprése az –x 
irányba.  

A 28. ábrán látható, AFM-mel készült magasságtérkép háromdimenziós felületként való 
ábrázolása látható. Az ábrán feltüntetett koordinátarendszert használom a továbbiakban 
referencia irányoknak. A réz és a forraszanyag határán található intermetallikus határréteg szélén 
x irányban végigfutó árkok okoznak intenzitás csökkenést az optikai mikroszkópos képeken. A 
referencia koordinátarendszerben az csiszolatról készült optikai mikroszkópos képek az xy síkról 
készülnek, melynek oszlopai az y tengely irányába esnek.  

Forrasz 

Réz 

Árok kontúr 

Intermetallikus határréteg 
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A kontakt és kopogtató üzemmódokban a méréseket a BME-ETT Nanotechnológiai 
Laboratóriumában található Veeco diInnova típusú pásztázó szondás mikroszkópon végeztük. A 
29. ábrán látható a két mérési mód elvének sematikus rajza, és a módszerekkel nyerhető egy-egy 
példa felvétel. 

  

  
29. ábra Az intermetallikus határ réteg AFM-es vizsgálatának magyarázó ábrája. Tapintó 

üzemmódban a felülethez érve a pásztázás során leköveti a topológiát (a). A tapintó módban 
végzett mérés tipikus kimenete a pásztázott felület magasságtérképe (c). A konzolra rögzített 

rezgő tű a felületet kopogtatja, miközben pásztázunk (b). A rezgés amplitúdó változásából lehet 
következtetni a struktúra tulajdonságaira. A kopogtató üzemmód tipikus kimenete egy 

fáziseltolódás térkép (d). A kontrasztjavító OP-S polírozás után keletkezett árkok a valóságban 
nem ilyen meredek falúak.  

A kontakt üzemmódban egy piezoelektromos aktuátor mozgatja a mintát a rögzített tű alatt, és 
a tű elhajlásának mértékéből magasságtérképet vesszünk fel. Az árkok mélysége ebben az 
üzemmódban készült képek elemzésével mérhető. (Bruker MSCT-AUNM-10 típusú, SiNi szonda: 
a konzol rugóállandója 0,01 Nm-1, a tű görbületi sugara pedig 10 nm alatti). 

Kopogtató üzemmód esetén az egy oldalon befogott konzolra, mint rúgóra rögzített tűt egy 
hangolható oszcillátorral rezgetjük. Amikor a tű a minta felszínéhez ér, a rugólap rezgésének 
szabad amplitúdója lecsökken. A csökkenés mértéke függ a kopogtatott felület keménységétől. Így 
kalibráció nélkül is egyfajta relatív keménységkülönbségen alapuló térkép készíthető a minta 
felületéről (29. ábra d. kép). A kopogtató üzemmódú felvételekhez a [132]-ban alkalmazotthoz 
hasonlóan Bruker RTESPA-CP típusú, antimonnal adalékolt (n) szilícium szondát használtunk  
(paraméterek: a tű görbületi sugara 10 nm alatti; rezonancia frekvencia 300 kHz;  
konzol hossz, vastagság és szélesség 125 µm, 4 µm, ill. 35 µm; rugóállandó 40 Nm-1). 
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A kontrasztnövelő polírozási technológia hatására kialakult árkok mélységének vizsgálatára 
kísérletsorozatot végeztem. A célom az volt, hogy bebizonyítsam, hogy a technológiai, valamint a 
mintaelőkészítési paraméterektől függetlenül, tetszőleges forrasztott kötésre igaz, hogy OP-S 
polírozás hatására a forrasz-IMC és az IMC-alapfém határán kialakult árkok mélységkülönbsége 
egy csiszolati síkon belül állandó. Ehhez egy erre a célra tervezett, stencillemezzel felpasztázott 
panel forraszdombjait ömlesztettem újra három különböző technológiával. Az egyes technológiai 
paramétereket a 10. táblázat foglalja össze.  

10. táblázat Az AFM-es kísérletek forrasztási paramétereit összefoglaló táblázat. Három különböző 
újraömlesztési technológiával előállított minták csúcshőmérséklete és az olvadt halmazállapotban töltött 
ideje.  
Technológiai paraméter Lézeres Gőzfázisú Forró levegős 
Csúcshőmérséklet ~320°C 235°C 350°C 
Olvadt halmazállapotban töltött idő 10 s 8 s 10 s 

A mintákból, alkoholos ultrahangos tisztítás után a 9. táblázatban részletezett módon 
keresztmetszeti csiszolatokat készítettem. A különböző technológiájú mintákon összesen kilenc 
csiszolati síkról készült AFM térkép mindegyikén 20 pontban mértem meg a két árok 
mélységkülönbségét. 

A mélységkülönbség mérését egy szabadon hozzáférhető pásztázó tűszondás mikroszkópos adatok 
kiértékelésére használatos programban (Gwyddion v2.27), az alábbiak szerint végeztem. 

1. A magasságtérkép szintezése középsíktól való lineáris eltérés alapján. 
2. Másodrendű polinom háttér levonása. 
3. Hárompontos szintezés az intermetallikus vegyületre. 
4. Vonalmenti profil felvétele ugyanazon vonal mentén a topográfiai és a fázistérképen is. 
5. A fázistérképből nyert vonalprofilon a határréteget jelölő ugrások pozíciójának 

meghatározása. 
6. A 5. pontban nyert pontokban a magasságkülönbség felvétele. 

Az AFM-es képeken látszik, hogy nem egy meredek falú, keskeny árok alakul ki a határon, 
sokkal inkább rámpaszerű magasságkülönbség (30. ábra). A megfelelő szintezéssel elérhető, hogy 
a két árok mélységkülönbsége helyett egy plató magasságát kelljen mérni.  A 30. ábrán két IMC 
szemcsére nagyított AFM képen felvettem véletlenszerűen két-két vonalmenti magasság profilt. A 
piros és kék platók magassága egy szemcsén belül jó közelítéssel megegyezik. A síkon belüli átlag 
magasságkülönbség meghatározásához a további mérések során 100x100 µm2-es területen 
egyenletes távolságokkal vettem fel a 20-20 mérési pontot.  
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30. ábra Intermetallikus határréteg AFM-es magasságtérképének részlete két külön csiszolati 

síkon. A véletlenszerűen, kék és piros vonalak mentén felvett magasság profilokon látható, hogy 
egy csiszolati síkon belül az IML forrasz és alapfém felöli oldalán mért magasságának különbsége 

jó közelítéssel állandó   

A 31. ábra grafikonján szereplő mérési eredmények közül minden sík esetében a legkisebb és a 
legnagyobb érték elhagyásával meghatároztam a síkon belül az OP-S polírozás okozta árkok 
mélységkülönbségének értékét. A mérési eredmények alapján látszik, hogy egy csiszolati síkon 
belül ez ~15%-os relatív hibával megegyezik. Ez további 5%-kal csökkenthető, ha az AFM-es 
képen nem véletlenszerűen vesszük fel a profilokat, hanem kihagyjuk a képalkotási hibákkal 
terhelt területeket. Az OP-S polírozás 9. táblázatban szereplő optimális paramétereit kísérleti 
úton, az alapján határoztam meg, hogy melyik beállítások mellett korrelál legjobban az 
intermetallikus határrétegről készült, 500-1000-szeres nagyítású képen, a réteg határokon 
található kontúrok intenzitásának aránya az AFM-es mérések mélységkülönbségeivel.  

Réz IMC 

Réz IMC 
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31. ábra A csiszolati síkok AFM-es mérési eredményei. Egy oszlop egy adott csiszolati síkon mért minta 
szerkezetében kialakult mélységkülönbségek átlagát reprezentálja. A vonalkázott oszlopok más csiszolati 

síkon mért értékeket jelölnek. A hibasávok a mélységkülönbségek szórását mutatják. Látszik, hogy a 
különböző minták és síkok esetében a mélységkülönbségek átlaga eltérő, de a mért értékek minden esetben, 

egy 15%-os hibasávon belül helyezkednek el.   

A 27. ábrán látható intenzitás profilok jellegzetes kettős csúcsa tehát ideális esetben szoros 
összefüggést mutat a mintaelőkészítés hatására keletkezett árkok mélységkülönbségével, amiről 
viszont bebizonyítottam, hogy egy adott csiszolati sík esetében, kevesebb, mint 15% hibával 
azonos. A kettős csúcsok alakja és mélységkülönbsége állandónak feltételezhető, míg a két csúcs 
távolsága adja egy adott mérési pontban az intermetallikus határréteg vastagságát (32. ábra). 
Ezek után egy adott síkon vett átlagos csúcsprofil meghatározása révén rekonstruálni lehet a nem 
egyértelmű profilokat. Ha ugyanis egy intenzitás alapú képen csak az egyes oszlopok profiljának 
vizsgálatával szeretnénk vonal mentén szegmentálni a képet, elveszítjük az adott pont körüli 
környezetből származó információkat. Az emberi agynak egy hiányos vonal kiegészítése rutin 
jellegű feladatnak minősül, mert képes arra, hogy a hiányzó adatokat a lokális környezetből vett 
sémák alapján interpolálja [133]. A 2D-s képfeldolgozásról áttérve 1D-re szükség van minden 
olyan többlet információra, mely a redukált dimenzió miatt elveszett információt pótolhatja.  

Az ezen a gondolatmeneten alapuló képfeldolgozó algoritmus működését a következő alfejezetben 
ismertetem.  
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4.2 Automata képfeldolgozó program fejlesztése intermetallikus vegyületek 
jellemzésére 

A 27. ábrán látható intenzitás profilok esetében a rétegfelismerés nem okoz problémát, mert 
nincs az árok kontúrjaihoz hasonló egyéb csúcs a görbén. Az algoritmus kezdeti szakaszában 
ehhez hasonló profilokat keresünk, hogy a kezdeti átlagos mélységkülönbség-eloszlás felvehető 
legyen. A 32. ábra két profiljánál viszont más a helyzet. Pusztán a görbék elemzésével nem lehet 
eldönteni, hogy a globális minimumhoz melyik másik lokális csúcsot kell venni. Az algoritmus 
lokális szélsőérték kereső modulja a találati eredményeket súlyozza a karakterisztikus távolság-
eloszlásfüggvényével. Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy csak abban az intervallumban kell 
keresni a második lokális minimumot, ami az adott képen, korábbi mérések alapján mért 
átlagmélység távolságra, az átlaghoz tartozó szórásnyi (σIMC) intervallumon belül van.    

  
32. ábra Az intermetallikus határrétegről készült kép egy pixel-oszlopának intenzitás profilja.  

Az algoritmus az IML-alapfém határán található második csúcsot a forrasz-IMC határát jelölő 
globális minimum helytől az adott képen, korábbi mérések alapján mért átlagmélység távolságra, 

az átlaghoz tartozó szórásnyi (σIMC) intervallumon belül keresi 

A képfeldolgozó algoritmust MATLAB programozási környezetben fejlesztettem, mert a  
be-/kiolvasási műveletek, valamint a program hibakeresése rendkívül jól támogatott. Az 
algoritmushoz nem tartozik grafikus felhasználói felület, mert a teljesen automatizált működést 
várjuk el tőle. Így a program indításakor egy felugró ablakban csak a vizsgálandó képek elérési 
útvonalát kell megadni. 

Az algoritmus működését a 33. ábra blokkdiagramjában lehet végigkövetni. 

Egy olyan algoritmus kidolgozására törekedtem, ami a lehető legkevesebb kép-specifikus 
konstanst használja. Két paraméter megadása azonban elengedhetetlen. Az algoritmusnak 
szüksége van a pixelszámhoz tartozó skála konstansra, amivel a különböző felbontású képeken 
mérethelyesen lehet távolságot meghatározni, valamit egy, a kettőscsúcs alakjára jellemző 
paraméterre.  

A program a leggyakoribb kép formátumok feldolgozását támogatja és nem szükséges, hogy 
színes legyen a beolvasandó kép. A programon belül a kép egy 8 bites színmélységű, három 
színcsatornás tömbbe kerül eltárolásra.  

Átlagos szürkeárnyalat 
különbség 

Átlagos szürkeárnyalat 
különbség 

σIMC széles 
intervallum 

σIMC széles 
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33. ábra Az intermetallikus réteget jellemző képfeldolgozó algoritmus funkcionális 

blokkdiagramja. Az első diagram rétegfelismerés blokkját részletezi a második blokkdiagram.  

A legnagyobb kontrasztot adó csatorna (általában vörös) hisztogram csúcsának 1/e-ad részére 
eső intenzitás küszöbértékkel binarizálom a képet. Ezzel a küszöbértékkel egy műtermékektől 
mentes képen az intermetallikus határréteg kirajzolódna. A fekete-fehér képen addig növelem 
központosan a fehér klaszterméreteket6, amíg az első teljesen fehér képsor meg nem jelenik. Ez 
biztos az intermetallikus réteg középvonalának közelében van, mert a binarizálás során a 
határréteg színéhez közel eső területek lettek fehérek. A további számítások gyorsítása érdekében 
csak a határréteg képpontjain futtatom a további algoritmust. A csiszolaton maradt felületi 

                                         
6 A képfeldolgozási szakirodalomban klaszternek nevezik a fekete-fehér képen az összefüggő, egyszínű 
szigeteket  



Ólommentes forrasz intermetallikus vegyületeinek új vizsgálati módszerei Hurtony Tamás 

 

66 
 

szennyeződések közül az algoritmus a polírozásból visszamaradt gyémánt szuszpenziókra a 
legérzékenyebb, mert ezek képe fekete pontként jelenik meg. Az első csúcs megtalálásánál pedig 
azzal a feltételezéssel élünk, hogy annak környezetében ez a legsötétebb régió. Ezért a 
csiszolószemcsék karakterisztikus mérettartományába eső klasztereket morfológiai szűrővel 
eltávolítom a struktúrából, helyüket a környezetük átlagával helyettesítem. Így elkerülhető, hogy 
egy határrétegen lévő szemcse eltávolítása miatt megszakítsuk a határréteg vonalát. A tényleges 
rétegfelismerést két külön függvény végzi. 

Mivel az algoritmus futása közben az átlagos mélységkülönbség és az intermetallikus 
rétegvastagság, valamint ezek szórásai folyamatosan változnak, ezért a hagyományos 
tömbbejárási módszereknek az lenne az eredménye, hogy a ciklus vége fele javulna a találati 
arány, vagyis a képbejárás kezdőpontjához közel mindig pontatlanabb lenne a mérés. A kép 
oszlopainak véletlenszerű bejárásával ez a hatás kiküszöbölhető. Ehhez egy segédvektorban 
eltárolom a permutált oszlopindexeket, hogy a későbbi rekonstrukció során vissza lehessen állítani 
az eredeti sorrendjüket.  

Az első karakterisztikus csúcsot, ami az adott képoszlopban a forrasz-IMC határát jelöli, 
szélsőérték kereséssel lehet megtalálni. A találat után vizsgálom, hogy a határ nem esik-e túl 
messze a határréteg súlyvonalától. Ha igen, ez azt jelenti, hogy egy tömbi anyagban található 
vegyület kontúrját találtam meg, így addig kell folytatni a szélsőérték keresését, ameddig átlagos 
intermetallikus rétegvastagság sugarú körön belüli távolságra nem kerülünk a súlyvonaltól. Ez az 
iteratív folyamat 2-3 lépésnél ritkán tart tovább, hiszen a speciális mintaelőkészítésnek 
köszönhetően az első csúcs annyira karakteres, hogy egy globális minimum kereséssel rá lehet 
találni. A második csúcs keresése már nem magától értetődő feladat. A nehézséget ezzel 
kapcsolatban az okozza, hogy a teljes vonalmenti profilon a csúcshoz sok hasonló található még.  

A második, lokális szélsőérték kereső függvényre kifejlesztett algoritmusom működését a 34. ábra 
magyarázza.   

 

1. M1-ből indulva küszöbszintezem a 
profilt a piros szaggatott vonalakkal 

2. A vonal alá eső első és utolsó pont 
távolságát a küszöbszint függvényében 
meghatározom. 

3. Például a V2-V3-s szaggatott vonallal 
történő küszöbszintezés között a 
távolságban ugrás lesz, mely jelöli a 
második csúcs helyét   

34. ábra A lokális szélsőérték kereső algoritmus illusztrációs ábrája. A küszöbszint folyamatos 
növelésével addig végezzük a binarizálást, ameddig a globális minimumtól jobbra nem eső csúcsot 

nem találtunk.  

Természetesen minden találat esetében vizsgálni kell, hogy az adott koordináta a jobb, vagy a bal 
oldalára esik-e az első csúcsnak. Illetve olyan esetekben, amikor nem tapasztalni ugrást a távolság 

V1. 

V2. 

V3. 

M1 

A1 A2 
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függvényében akkor a 34. ábrán látható A1 és A2 csúcs távolsága kerül feljegyzésre. Ez a 
leggyakoribb nem kívánatos jelenség, ami előfordulhat a keresés folyamán, ennek pedig a 
gyakorlatban az optikai mikroszkóp felbontóképességének korlátja az oka. Az intermetallikus 
határréteg vastagsága olyan kicsi abban a pontban, hogy az adott nagyításérték mellett már nem 
lehet biztonsággal felbontani ezt a távolságot. Éppen ezért minden felismert csúcspárhoz 
generálható egy, az algoritmus segédváltozóiból származtatható konfidencia szint, amely az 
eredmények megbízhatóságával kapcsolatos mennyiség. Ha a kiértékelésből elhagyjuk az alacsony 
konfidenciájú eredményeket, még akkor is kellő mennyiségű mért adat áll rendelkezésünkre a 
határréteg jellemzéséhez. (Ha egy közepes felbontású, például 3.2 Megapixeles kép 2048 pixeléből 
a fele értékelhetetlen, még akkor is több száz mérés alapján lehet jellemezni a határréteget a 
manuális mérés során használt pár tíz mérési eredménnyel szemben. Ha a manuális kiértékelés 
során ugyanannyi pontban szeretnénk megmérni az intermetallikus határréteg vastagságát, akkor 
az algoritmus néhány másodperces ciklusidejével szemben több tíz percig is mérhetnénk.    

A fejezetben ismertetett algoritmus tehát alkalmas arra, hogy speciálisan előkészített 
keresztmetszeti csiszolatról készült átlagos minőségű kép esetében automatikusan megmérje a 
határréteg vastagságát a kép minden oszlopában. Ez az eljárás lehetőséget teremt a különböző 
morfológiájú határrétegek jellemzésére.   

4.2.1 Mesterséges határfelületi struktúra jellemzése   

Egy általános forrasztott kötés intermetallikus határrétegét ritkán lehet egyértelműen a 2.2.1. 
fejezetben ismertetett három karakter csoport valamelyikébe sorolni. Például a háztető és prizma 
közötti különbség megítélése erősen szubjektív. A képfelismerő algoritmusom alkalmazásával a 
valós vastagság eloszlás függvények meghatározása után az eredményeket korreláltatni lehet előre 
felvett etalon eloszlásokkal. Így a hasonlóság számszerűsíthető, mely megteremti az 
összehasonlíthatóság alapjait.  

A módszer alkalmazhatóságának érdekében képszerkesztő programban (Gimp 2.8) etalon 
határrétegeket szerkesztettem: manuálisan olyan szemcsékkel fedtem le a határfelületet, 
melyekben a szemcsét határoló vonalat nulla és harmadrendű polinomok között változtattam. Az 
etalon felületeken lefuttattam a képfeldolgozó algoritmust és az így kapott eloszlásokat a  
11. táblázatban foglaltam össze. A csak kétértékű, lapos felületekkel jellemezhető réteg esetében a 
hisztogram is két érték köré csoportosul. A többi hisztogramon előforduló 0 körüli kiugró érték 
itt nem jelentkezik, mert a kétféle vastagságú réteg átmenete egyetlen pixel, így a felbontás 
hibájára visszavezethető, nulla vastagságúnak mért rétegek száma az ugrások számával közel 
azonos. A többi minta esetén a hisztogramokról nem kerültek eltávolításra a hibás értékek, mert 
így következtetni lehet az algoritmus statisztikus hibájára. Az elsőrendű felületnél minden 
vastagság közel azonos csúcsintenzitással van jelen, míg a másod és harmadrendű felületek 
esetében a nagyobb vastagságok jelenléte a meghatározóbb. A négy mesterséges felületből kevert 
vegyes határrétegek elemzése során a hisztogramok keveredése szintén megfigyelhető. A 
vártaknak megfelelően minél nagyobb dominanciával van jelen egy adott szemcsecsoport a 
határrétegben, annál jobban hasonlít a réteg profilja a domináló szemcséére. A 
hisztogramgeneráló algoritmusrészben 0.01 µm széles osztályokat állapítottam meg azért, hogy a 
leválogatásból adódó hiba minimális legyen, és ne tudja elfedni a tényleges eloszlást.  
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11. táblázat Az etalon felületek képfeldolgozó algoritmussal nyert eredményei. A mesterséges határfelület 
képének egy részlete és az algoritmus által felismert kék háttér előtt pirossal jelölt határréteg helye látható 
az ábrapárokon. A hisztogramok a felismert határréteg képének minden oszlopában mért vastagságokat 
reprezentálják.     
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4.3 Összefoglalás 

A forrasztott kötések csiszolatkészítési technológiája során az OP-S, aktív oxidos szuszpenzióval 
kontrasztnövelő hatás érhető el. Megmutattam, hogy a kémiai-mechanikai kevert 
hatásmechanizmusú eljárás során a forrasztott kötés belső struktúrájának eltérő keménységű 
fázisai különbözőképpen csiszolódnak, ami a határvonalak közelében árkok képződéséhez vezet.  

Különböző forrasztási technológiákkal újraömlesztett mintákból készült csiszolatok AFM-es 
vizsgálatával bebizonyítottam, hogy az alapfém-IMC és az IMC-forraszanyag határán kialakuló 
árkok mélységkülönbsége egy sík esetében jó közelítéssel állandónak vehető. Az OP-S 
kontrasztnövelő eljárás paramétereit úgy optimalizáltam, hogy az optikai mikroszkóppal, világos 
látóterű megvilágítás esetén készített képeken látható kontúrok a legszorosabb korrelációt 
mutassák az AFM-es mérések eredményeivel. 

A kontúrt okozó árkok mélységkülönbségének állandóságára alapozva új képfeldolgozó 
algoritmust fejlesztettem, amely automatikusan képes felismerni és a lehető legtöbb pontban meg 
is mérni a réteg vastagságát. Az algoritmus egy képre jellemző, folyamatosan finomodó átlagos 
vastagságból számolható segédparaméterrel pontosít a találatokon és másodpercek alatt több 
száz pontban képes megmérni a rétegvastagságot, melyből hisztogramot készít.  

Mesterségesen generált tesztképeken megmutattam, hogy az algoritmus kellően érzékeny ahhoz, 
hogy a különböző morfológiájú rétegekhez tartozó hisztogramokon felismerhető legyen egy 
bizonyos réteg sajátossága. Az amplitúdó hisztogramok tehát alkalmasan írják le a határréteg 
morfológiai jellemzőit. 

A képfeldolgozó módszer - etalonokkal történő összehasonlítással kombinálva - olyan objektív 
jellemzésre szolgáló eszköz, amivel számszerűsíteni lehet egy bizonyos szabvány szerinti 
megfelelhetőséget. Segítségével például nyomon lehet követni az élettartam vizsgálatok során 
megváltozó határfelületi morfológia alakulását.  

A módszer jelentősége abban rejlik, hogy a vonalmenti profilok nagysebességű, küszöbszintezésen 
alapuló szegmentálása gyors és robosztus módszer.   
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4.4 Új tudományos eredmények 

II. Tézis: Anyagtudományi módszerek felhasználásával eljárást dolgoztam ki ón-
ezüst alapú forraszanyag és a réz alapfém határán kialakuló intermetallikus 
határréteg automatikus és objektív jellemzésére. Az általam megvalósított 
algoritmus a forrasztott kötések keresztmetszeti csiszolatáról készült optikai 
mikroszkópos képeken meghatározza minden pontban az intermetallikus réteg 
vastagságát és ebből hisztogramot készít. Az így nyert vastagság sűrűségfüggvény az 
eddig általában használatos átlagérték helyett az intermetallikus határréteget 
összetettebben leíró és érdemi összehasonlítást lehetővé tevő információt szolgáltat.  

Az intermetallikus vegyületek optikai mikroszkópos vizsgálata speciális előkészítés nélkül nem 
lehetséges, ugyanis az alapfém és forrasz határán található határréteg és a környező területek 
között elérhető kis kontraszt elkent határokat eredményez. Így a pontonkénti vastagságmérés 
csak olyan bizonytalansággal lehetséges, mely megakadályozza az automatizálható kiértékelést.  

• Az elektronikai technológiában leggyakrabb használt anyagi rendszerek (Sn-Ag-Cu 

forraszanyag, FR4-es hordozó és réz forrasztási felület) alkalmazása esetén 

meghatároztam a legnagyobb kontrasztkülönbség eléréshez szükséges, alkalmazás 

specifikus minta-előkészítési paramétereket. 

• A speciális minta-előkészítéssel kialakított árkokat atomerő mikroszkóppal vizsgálva 

megállapítottam, hogy a forraszanyag és az intermetallikus réteg (IML) határán, 

valamint az intermetallikus réteg és alapfém határán húzódó árkok mélységkülönbsége 

a minta előkészítésre jellemző karakterisztikus érték.  

• Automatikus IML jellemző algoritmust fejlesztettem, melynek lényege, hogy az optikai 

mikroszkópos képen az IML-forrasz határfelület azonosítása után, felhasználva a 

konstans mélységkülönbséget mozgóátlagos közelítésen alapuló algoritmussal 

meghatároztam minden pontban az IML-alapfém határát. Az átlagvastagság 

ismeretében amplitúdó sűrűségfüggvénnyel jellemzem az IML-t.  

     

 

A tézisponthoz kapcsolódó publikációk: [L1], [R4] 
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5 Forrasztott kötések mikroszerkezetének feltárása szelektív 
elektrokémiai maratással 

Ahogyan azt a dolgozatom bevezetőjében írtam, az elektronikai termékekben található 
forrasztott kötések anyagi rendszere az egyik legszélesebb körben kutatott anyagok csoportjába 
tartozik. Nem véletlen tehát, hogy gyakran elektrokémiai vizsgálati módszerek tárgyává válnak. 
A forraszanyagok elektrokémiai viselkedésével kapcsolatban leggyakrabban feltett kérdések a 
korrózióállósága vonatkoznak, úgyhogy a legtöbb vizsgálat ennek megválaszolására irányul.  

A fejezetben rövid elektrokémiai bevezető után egy olyan szelektív elektrokémiai maratáson 
alapuló mintaelőkészítési módszer alapjait ismertetem, melynek segítségével az ólommentes 
forrasztott kötés tömbi anyagából eltávolítható a β-ón fázis, anélkül, hogy az ón dendritek közötti 
eutektikus zóna, Ag3Sn finomszerkezete károsodna. A kontrollált anyageltávolítás lehetőséget 
nyújt arra, hogy a tömbi anyagban található finomszerkezet megfigyelhetővé, vizsgálhatóvá 
váljon. Példák segítségével megmutatom, hogy a forrasztási technológia függvényében a feltárt 
mikroszerkezet alapvető különbségeket mutat. 

A fejezet második felében impedancia spektroszkópián alapuló mérési eljárást mutatok be az 
eltérő mikroszerkezetek számszerűsíthető jellemzésére.     

5.1 A forrasztott kötés anyagi rendszerének elektrokémiai jellemzői 

Az elektronikus készülékek élettartama során előállhat olyan helyzet, amikor a különböző vezetők 
egy ionvezető oldaton keresztül galváncellát alkotnak. A galváncellák olyan rendszerek, 
amelyekben spontán végbemenő kémiai reakciók játszódnak le [134]. Ha az elektródok közé külső 
áramforrást is kapcsolunk az így létrejövő elektrolizáló cellában energia befektetéssel további 
kémiai reakciókat idézhetünk elő. Ezek a sokszor irreverzibilis folyamatok megváltoztatják az 
eszköz működési paramétereit, ezért a forraszanyagok elektrokémiai viselkedése a 
minőségbiztosítás szempontjából fontos kérdés. A kutatások ezen belül is a két legfontosabb 
elektrokémiai tulajdonságra, a korrózióállóságra [136]-[137] és az elektrokémiai migrációs [138]-
[139] hajlandóságra irányulnak. A korróziós folyamatok eredményeképpen megváltozott anyagi 
tulajdonságok (pl. mechanikai, elektromos, termikus stb.), mint közvetett hatások okozhatják a 
rendszer meghibásodását, míg a migráció során olyan elektrokémiai folyamat indul be, amely 
maga lesz a kialakult hiba gyökéroka (pl. dendrit rövidzár). Az elektrokémiai tulajdonságok 
vizsgálatakor a forraszanyagot egy elektrokémiai cellába integrálják (35. ábra). A 
háromelektródos elrendezés az egyik legáltalánosabban elterjedt mérő összeállítása. A vizsgálni 
kívánt forraszminta általában a munka elektródként (Work - W) funkcionál. A hátoldali, vagy 
ellenelektródoknak (Counter - C) irreverzibilis, vagy más néven polarizálható elektródokat 
használnak. Az ellenelektród felülete általában sokkal nagyobb a munkaelektród felületéhez 
képest, hogy az ezen lejátszódó ellentétes kémiai reakciónak ne ez szabjon gátat [134]. A 
harmadik, referenciaelektródot valamilyen nem-polarizálható elektródra választják. Az ilyen 
típusú referenciáknál a belső fémet telített sóoldata veszi körül, melyet egy membrán választ el a 
külső oldattól. Mivel az aktiváláshoz, valamint oldáshoz szükséges energiaszint alacsony, a 
polarizáció hatására a fém reverzibilis módon, oldatba tud kerülni. A megfigyelni kívánt 
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elektrokémiai folyamat a munkaelektród-elektrolit határfelületen játszódik le, a töltésátadási 
reakció során keletkező áram a munka- és ellenelektródok között folyik. A referencia elektród 
feladata, hogy potenciálját állandó értéken tartva rendelkezésre álljon egy stabil, töltésátadási 
reakcióktól független referencia pont a munkaelektród határfelületi potenciáljának méréséhez és 
szabályozásához. Én a kísérletek során Hg/Hg2Cl2 elektródot használtam telített KCl belső 
elektrolittal.        

 
35. ábra Az elektrokémiai mintaelőkészítési-mérési cella sematikus rajza. Standard három 

elektródos mérési elrendezésben a szelektíven marni kívánt minta, mint munkaelektród és a 
saválló acél hátoldali elektród közé kapcsoljuk a kívánt feszültséget. A referencia elektród  

Hg/Hg2Cl2 elektród.  

A 12. táblázatban a [135] irodalom alapján összefoglaltam a korszerű elektrokémia módszerek 
rendszerét. A táblázatban vastagon szedtem a forraszanyagokra gyakran használt módszereket és 
szakirodalmi hivatkozás formájában példát is mutatok rájuk. Bár az általam kidolgozott szelektív 
elektrokémiai eltávolítási eljárás nem analitikai természetű, de a kékkel kiemelt cellákban 
található módszerek közé csoportosítható. A zöld cellában található spektroszkópiás módszer 
pedig a mikroszerkezet számszerűsítésére általam alkalmazott eljárás alapja.  

A 12. táblázat első oszlopában látszik, hogy az analitikai célú elektrokémiai mérésekhez a 
feszültség, vagy az áram, vagy mindkettő pontos szabályozása szükséges. Erre a célra legtöbbször 
egy potenciosztát berendezést használnak. A készülék működésének lényegét a 35. ábrán látható 
kapcsolási rajz alapján lehet megérteni. A műveleti erősítő bemenetére kapcsolt feszültség 
változtatásával állítható be a munka- és az ellenelektród közötti, referencia elektródhoz 
viszonyított feszültség értéke. A műveleti erősítő kimenetén elhelyezett árammérővel mérjük a 
határfelületen eső feszültség hatására a cellán átfolyó áramot. Annak a függvényében, hogy mely 
változók értékét szabályozzuk, és mely paramétereket mérjük, jutunk el az összesítő táblázatban 
szereplő egyes módszerekhez.  
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12. táblázat Az elektrokémiai módszerek csoportosítása.  

Potenciál 
vezérelt 

Potenciál lépcsők 
alkalmazása 

Amperometria 
Kronoamperometria 
[140]-[141] 

Kronocoulombmetria 
Mintavételezett áram Voltammetria 

Folyamatos  
potenciálváltoztatás 

Voltammetria  
(VM) 

Álland
ósult 

Lineáris Pásztázó VM 
[79]-[80],[85]-[87], 

Ciklikus VM 
[140]-[141] 

Hidro-
dinami
kus 

Kevert áramlásterű VM 

Forgóelektródos VM 

Anódot bontó Voltammetria  
Állandó potenciál Tömbi elektrolízis [142]-[143] 

Áram  
vezérelt 

Kronopotenciometria 
KPM 

Állandó áramú Kronopotenciometria 
Lineárisan változó áramú Kronopotenciometria 
Visszáramú Kronopotenciometria 
Ciklikus Kronopotenciometria 

Coulombmetria Coulombmetrikus titrálás 
Elektrolízis 

Töltés vezérelt 
Töltés lépcsők 
alkalmazás 

Coulombstatikus módszerek 

Impedancia 
technikák 

AC Voltammetria 
Impedancia spektroszkópia [79]-[80],[85]-[87] 

Az amperometrikus mérési elrendezésben az elektrokémiai cellára állandó feszültséget 
kényszerítünk és mérjük az ennek hatására átfolyó áramerősség például időbeli függését, ez a 
kronopotenciometria. A potenciometrikus összeállításban pedig éppen ellenkezőleg, a cellaáram 
állandóságáról gondoskodunk, és figyeljük az ehhez szükséges feszültséget.  

A coulombmetria módszerét az analitikai kémiában arra használják, hogy a mintából oldatba 
vitt töltésmennyiség meghatározásával a réteg tömegét meghatározzák. Ennél a módszernél is 
megkövetelt a szelektivitás, mert az oldatba vitt réteg elfogyásakor a reakciónak le kell állnia. De 
a reakció sebességének kontrolálása általában nem célja az ilyen mérési módszereknek. A 
megfelelő szelektivitás mellett éppen a gyors reakció a cél. A coulombmetriához hasonlóan a 
tömbi elektrolízis is egyfajta szelektív anyageltávolítás. Ennél a módszernél nagy cellaáramok 
alkalmazása az előnyös, hogy költséghatékony lehessen például az elektrolízisen alapuló, salakból 
való ón visszanyerésének technológiája [142]-[143]. 

5.2 Szelektív elektrokémiai maratási eljárás kidolgozása 

Az ólommentes forraszanyagok kémiai ellenállóságával foglalkozó kutatások arról számolnak be, 
hogy a magas óntartalmú vegyületek passzivációs hajlandóságuk miatt kedvező korróziós 
tulajdonságokkal rendelkeznek [135]-[137]. Ez azt jelenti, hogy a gyenge savakkal (<1 (V/V)%) 
szemben normál laboratórium körülmények között (20°C) semlegesen viselkednek. A kísérleteim 
során 1 (V/V) % kénsavat (H2SO4) használtam, mert a kénsav passziválja a forrasz felületét, 
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ónszulfátot képezve rajta, így elektromos előfeszítés nélkül ez a passzivációs réteg megvédi 
forraszanyagot. Ha azonban külső feszültséget kapcsolunk az elektrokémiai cellára, akkor a 
következő elektródreakció játszódik le: 

 
36. ábra Az ón kénsavval történő reakciójának illusztrációja és reakció egyenlete. Hidrogéngáz 

fejlődése mellett oldhatatlan ónszulfát képződik.  

Mivel a rendszer saját szabadenergiája kisebb, mint a 36. ábra reakció aktivációs energiája, ezért 
a reakció csak úgy jöhet létre, ha a hiányzó energiát elektromos úton a rendszerbe tápláljuk. A 
13. táblázatban találhatók az elektronikai technológiában az ólommentes forrasztás során az 
elektrokémiai cellát alkotó anyagi rendszerre jellemző elektródreakciók és a hozzájuk tartozó 
redukciós potenciálok. Az ón és a hozzá aktivációs energiában legközelebb eső réz reakciója 
között több mint 400 mV a különbség. Ami azt jelenti, hogy egy jól beállított potenciosztát 
segítségével a cellára kapcsolt feszültséggel elérhető, hogy csak az egyik reakció menjen végbe 
szelektíven. Ez a viszonylag nagy redukciós potenciálkülönbség az oka annak, hogy számtalan 
kémiai marószer alkalmas a forraszanyag szelektív eltávolítására (3. táblázat). Ugyanis az 
exoterm reakció során felszabaduló hő hiába katalizálja a folyamatokat, olyan nagy a réz 
oldódásához szükséges aktivációs energia, hogy nem indul meg annak beoldódása.       

13. táblázat Az ólommentes forrasztás során megtalálható anyagok redukciós potenciáljai [134] 
Reakció Sn2+ + 2e- -> Sn Cu2+ + 2e- -> Cu  Ag+ + e- -> Ag Cu+ + e- -> Cu 

Redukciós potenciál -0.136 V +0.337 V +0.799 V +0.521 V 

5.2.1 Az ólommentes forrasz potenciometrikus vizsgálata 

A 2.1. fejezetben megmutattam, hogy az ólommentes forraszt alkotó fázisok között többféle 
intermetallikus vegyület is található. Az intermetallikus vegyületek elektródreakciója nem ismert, 
ezért a szakirodalomban nem lehet megtalálni a hozzájuk tartozó redukciós potenciált. A 
vegyületek termodinamikai vizsgálatával elvileg számítható ez a paraméter is, de a reakció 
redukciós potenciájának meghatározása céljából potenciometrikus kísérleteket végeztünk. A 
redukciós potenciálsor felvételére többféle elektrokémiai módszer is alkalmas. Az elektrokémiai 
mérések elvégzéséhez a BME-ETT Érzékelők és mikrofluidika laborjában található Voltalab PGZ 
301 berendezést használtam. 

Az intermetallikus vegyületek redukciós pontenciáljának meghatározásához egy ólommentes 
tűzión (Sn99.3Cu0.7) bevonattal rendelkező 5x10 mm2-es FR4-es hordozót 5 mm mélyen 
1 (V/V) % töménységű H2SO4 oldatba merítettem. A saválló acéllemez ellenelektródot ~10 mm 
távolságban helyeztem el a minta aljától. Potenciometrikus mérési elrendezésben 2 mA 



Ólommentes forrasz intermetallikus vegyületeinek új vizsgálati módszerei Hurtony Tamás 

 

75 
 

cellaáramot állítottunk be a potenciosztáton. Ennek a konstans áramerősségnek az eléréshez a 
37. ábra görbéjén látható potenciálértékek voltak szükségesek.      

 
37. ábra ~ 5 µm vastag ónnal bevont réz hordozó potencimetriás görbéje. Kezdetben a konstans 
2 mA áram folyásához az Hg/Hg2Cl2 referencia elektródhoz képest kb. -470 mV-os előfeszítésre 

volt szükség.  

Az ábrán a referencia elektródhoz képest beállított potenciálértékek olvashatók le. A reakció 
kezdetén -470 mV-os (Hg/Hg2Cl2 referencia elektródhoz képest) potenciál hatására megindult az 
ón beoldása. 15 s-ig gyakorlatilag folyamatosan távolítottuk el az ón fázist a felületről.  
A 15 másodperc után, amikor a marási front elérte az intermetallikus határréteg csipkézett 
felületét, a konstans áram fenntartásához a szabályzásnak emelni kellett a cellafeszültséget.   

  
38. ábra Egy tűzión bevonattal ellátott minta SEM és EDX elemtérképe. A sárga szaggatott 
vonallal jelölt marási front a folyamat során előbb-utóbb eléri az intermetallikus határréteg 

egyenetlen felületét Ekkor a lecsökkent ón felület miatt a potenciál növelésével lehet konstans 
értéken tartani az áramot. A felvétel a vizsgált mintától különböző, de technológiailag azonos 

darabról készült, demonstrációs céllal.  

Amikor a teljes felületen az összes ón elfogyott, akkor a feszültség meredeken nőni kezd. A rámpa 
kezdeti meredeksége a határréteg csipkézettségével függ össze, az ugrás felfutási ideje pedig a 
szabályozás sebességének a függvénye. A 20-50 mV közötti tartományon indul be az 

marási front 

IML 
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intermetallikus határréteg bontása. A rámpaszélesség a határréteg vastagságával függ össze, 
hiszen konstans 2 mA áram folyik, így az áram-idő görbe alatti területtel arányos összes töltés 
meghatározható.  A 37. ábra potenciometria lépcsős görbéjéből látszik, hogy ha a cellára kötött 
feszültséget valahol -470-0 mV (Hg/Hg2Cl2 referencia elektródhoz képest) között konstans értéken 
tartjuk, akkor ennél az anyagi rendszernél ez az β-ón fázisok szelektív eltávolításához vezet. Az 
anyageltávolítási folyamat leáll, hogy ha az összes ón elfogyott. A folyamat nagy előnye, hogy 
nem exoterm reakció. Az eltávolított ón az oldatban csapadékot képez. A töltésmennyiséggel 
kontrolált reakció eredményeként ismert mértékű anyageltávolítás érhető el. A potenciometrikus 
görbe időskálájából látható, hogy a marás átlagsebessége 2 mA áram mellett, 5x5 mm2 

elektródfelületnél ~10 µm/perc körüli nagyságrendbe esik. Ez a sebesség homogén tömbi anyag 
esetében nem is változik, ahogyan a 37. ábra görbéjének kezdeti, vízszintes szakaszából látható. 
A folyamat lassúsága miatt tehát tömbi anyagok elektrolízisére nem alkalmas. De egy csiszolati 
sík szelektív maratására igen. Ott ugyanis csak olyan mélységében szeretnénk feltárni a 
mikroszerkezetet, hogy annak minden karakterisztikus tulajdonsága látszódjon.  

A potenciometrikus elektrokémiai cellaelrendezés tehát lehetővé teszi az ólommentes forrasz 
fázisainak szelektív maratását. Az áramviszonyok mellett eltávolított anyagmennyiség időalapon 
történő mérési lehetősége egyszerűvé teszi az eljárást. Ipari minták esetében azonban az áram 
értékének meghatározása nem egyszerű feladat, mert nemcsak a forrasz csiszolati síkon mutatott 
felületétől függ, de annak mikroszekezetétől is. Leginkább nem is áramerősséget, hanem 
áramsűrűséget kell megadni, hogy a különböző cellageometriák mérési eredményei könnyen 
összehasonlíthatóak legyenek. Ahhoz, hogy az anyageltávolítást gyorsítsam, áttértem az 
amperometrikus elektrokémiai módszer alkalmazására. A konstans feszültséget a 37. ábra 
potenciálugrásnak kb. a felére, -350 mV-ra választottam. Az amperometrikus elrendezés tipikus 
áram-idő karakterisztikái a 39. ábrán látható. A cellafeszültség bekapcsolását követő tranziens 
jelenség után az áram értéke idővel lassú csökkenést mutat. Az elektród fogyásának és a felület 
feldurvulásának hatására egyre nehezebben jut friss elektrolit az ón felületéhez, ezért a marási 
mélység növekedésével az áram csökkenése fokozódik.  

 
39. ábra Az amperometrikus anyageltávolítás tipikus áramgörbéi.  

A 6.2. fejezet kísérleteiben használt minták áramgörbéi.    

A Hg/Hg2Cl2 referencia elektródhoz viszonyított -350 mV feszültség hatására a minta felületétől 
függően akár mA nagyságú cellaáram is folyhat. Elméletileg a cellafeszültség növelésével az áram 
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is tovább nőhetne, de ez a forrasz finomszerkezetének károsodásához vezethetne. A nyitott 
cellapotenciálra és a cellageometriára jellemző küszöbérték feletti áram nem folyhat a 
rendszerben. Kísérleti úton meghatároztam, hogy egy átlagos ólommentes forrasztott kötés 
finomszerkezetének feltárásához az elektrokémiai mintaelőkészítés szakaszában nem lehet 
nagyobb a küszöb-áramsűrűség 5 mA/mm2-nél. Ezt meghaladó érték esetében a fokozott 
gázképződés buborékoló hatása roncsolja a finomszerkezetet. Az áramgörbe alatti terület itt is 
arányos az össztöltéssel, de az előbbiekkel ellentétben értéke itt integrálással határozható meg. 

 
 
 

 
40. ábra Keresztmetszeti csiszolat optikai mikroszkópos képe, marás előtt (a) és 

elektronmikroszkópos képe maratás után (b), a Cu6Sn5 tűkristály nagyított szekunder elektron 
(c) és elemtérképe marás után (d)    

A 40. a) ábrán egy konvekciós kemencében újraömlesztet SAC305-ös forraszanyag csiszolati 
képe látható. Az optikai mikroszkópos képen csak nagy rutinnal rendelkező vizsgáló ismerné fel 
a tűkristályok metszeti képét. Elektronmikroszkópos képen, visszaszórt elektrondetektorral 
láthatóvá lehet ugyan tenni a keresztmetszeti csiszolaton eutektikum metszetét, de az így nyert 
információ csak az adott síkra korlátozódik. Ahogy a szelektív marás során bizonyos mélységben 
eltávolítjuk az ón fázisokat, az intermetallikus vegyületekből álló finomszerkezet vizsgálhatóvá 
válik. Érdemes megfigyelni a 40. c) és d) ábrán a Cu6Sn5 tűkristály felszínére kivált Ag3Sn 

Cu6Sn5 Cu forrasztási felület 
Ag3Sn

 
IMC 

a) b) 

c) d) 

Cu6Sn5
 
IMC 
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vegyületeket. Ebből is látszik, hogy a szilárdulás során előbb a tűkristályok válnak ki az 
olvadékból, és az ezek felületére kiváló ón-ezüst intermetallikusok csökkentik a felületi energiát 
[35]. Az ón dendritek közötti Ag3Sn-β-Sn) eutektikumból az ón eltávolítása után korallszerű 
Ag3Sn szálak hálózata marad. A marás paramétereit úgy kell optimalizálni, hogy ez a finom 
struktúra ne sérüljön. Látható, hogy a maratási technológia olyan kontrollált módon történik, 
hogy még a mikrométer alatti mérettartományba eső Ag3Sn szálak sem sérülnek.  

Az amperometrikus elektrokémiai módszer tehát alkalmas a forraszminták finomszerkezetének 
láthatóvá tételére. Az immár vizsgálhatóvá vált finomszerkezet jelentőségéről akkor győződhetünk 
meg a legnyilvánvalóbban, ha látjuk, hogy ugyanolyan anyagi rendszerek és kísérleti geometria, 
de eltérő újraömlesztési technológia esetén a kialakult mikroszerkezet kvalitatív eltérést mutat. A 
3.2-es fejezetben ismertetett hengerszimmetrikus geometriájú hordozókra felvitt pasztát CO2 
lézeres és gőzfázisú forrasztási technológiával (Vapour Phase Soldering - VPS) ömlesztettem újra. 

  
41. ábra Az eltérő mikroszerkezet vizsgálatára irányuló kísérleti forrasztások hőmérséklet 

profiljai. Balra a lézeres hőkezelés szimulált, jobbra a gőzfázisú forrasztás mért hőprofilja látható. 

A CO2 lézeres hőkezelés hőmérsékletprofiljának meghatározásához az 3.2-es fejezetben ismertetett 
szimulációs modell egyszerűsített változatát használtam. A CO2 lézer 10,6 µm-es 
hullámhosszúságú sugárzása az ón felületén az optikai visszaszórás jelenségének köszönhetően 
nagy reflexiót szenved [144]. Ez a forrasz adott hullámhosszra jellemző nagy abszorpciós 
tulajdonságának a következménye. A 3.2-es fejezet modellje itt is alkalmazható, csak az illesztő 
paraméter újrahangolása szükséges hozzá. Ez szintén a 3.2-es fejezetben ismertetett módon 
történt annyi eltéréssel, hogy a BME-ETT Synrad gyártmányú CO2 lézerének van megfigyelő 
kamera rendszere, melyen keresztül a teljes megömlés pillanata jól detektálható volt.  

A lézeres forrasztás olvadáspont körüli több száz °C/s hűlési meredekségének hatására sokkal 
kisebb és több kristálycsírán kezdett kristályosodni az β-ón, így finomabb szemcseszerkezet 
alakult ki (42/a ábra), mint a gőzfázisú forrasztás esetében. Az Ag3Sn intermetallikus fázisok is 
sokkal finomabb szerkezetűek, mint a 42/b ábrán látható gőzfázisú esetében. 42. ábra a) és b) 
képén érdemes megfigyelni a hiányzó β-ón szemcsék alján a csíkozott marási frontot. A lézeres 
forrasztással létrehozott mikroszerkezeten jól felismerhetőek az ón dendritek, míg a VPS kötés 
mikroszerkezetében inkább szemcseszerű β-ón fázisok voltak megtalálhatók. Az intermetallikus 
határréteg tekintetében is jelentős eltérés mutatkozik a két technológia között. Mindkét esetben 
ugyanakkora az olvadt halmazállapotban töltött idő, de a lézeres forrasztásnál nem tudott 
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egybefüggő intermetallikus határréteg kialakulni. Ezzel szemben a VPS mintáknál csipkés 
határréteg jött létre, amely már helyenként nyúlványosodni is elkezdett.    

 
 

 
42. ábra A SAC305-ös forraszanyag szelektíven maratott keresztcsiszolatának 

elektronmikroszkópos felvételei. Intermetallikus finomszerkezet a lézeres forrasztás tömbi a) és 
határréteg közeli c) valamint a VPS forrasztás tömbi b) és határréteg közeli d) anyagában. Az 

eltérő technológiák függvényében jellegre teljesen eltérő mikroszerkezet alakult ki. 

Egy szélsőséges példa segítségével sikerült illusztrálnom, hogy ugyanolyan anyagi rendszert 
tartalmazó kötés belsejében, az eltérő technológiai paraméterek függvényében milyen jelentős 
mikroszerkezetbeli változás jöhet létre. A kvalitatívan egyértelműen elkülönülő szerkezetek 
számszerű jellemzésének következő állomása a mintaelőkészítési technológia optimalizálása.  

A finomszerkezet feltárásakor a legkritikusabb kérdés a szelektivitás és a kontrolálhatóság. Az 
előzőekben beláttuk, hogy a robosztus rendszernek köszönhetően a szelektivitás természeténél 
fogva kielégítő. A potenciometrikus mérési elrendezés a potenciosztát által vezérelt 
cellafeszültségen kívül a cellageometria is fontos paramétere a rendszernek. A reprodukálhatóság 

a) b) 

c) d) 



Ólommentes forrasz intermetallikus vegyületeinek új vizsgálati módszerei Hurtony Tamás 

 

80 
 

érdekében egy olyan univerzális befogót készítettem, melynek használatával állandó volt a 
mérések során a cellageometria.  

5.2.2 Az elektrokémiai cella fejlesztésének a menete 

A cellatervezésnél három irányelvet vettem alapul [134]. 

1. Ha az ellenelektródot sokkal nagyobbnak választjuk, mint a munkaelektródként szolgáló, 
vizsgálni kívánt mintát, akkor annak kapacitása is nagyobb lesz, míg töltésátlépési 
ellenállása kisebb. Ekkor a Zmunka>>Zellen így a soros kapcsolás miatt ez utóbbi a cella 
impedanciájához nem járul hozzá → 100 mm átmérőjű saválló acél ellenelektródot 
10 mm-es távtartóval a rögzítő tárcsához csavaroztam.      

2. Az egyenletes térerősség vektorok kialakulása érdekében a munkaelektród párhuzamosan 
kell, hogy elhelyezkedjen az ellenelektróddal. Ezzel egyidejűleg a hengerszimmetrikus 
elrendezés preferált.   

3. Kémiailag ellenálló anyagokból kell készüljön a cella, hogy az elektrolitba ne tudjon 
semmilyen idegen anyag bekerülni → saválló acél ellenelektród és rögzítő csavarok, 
poliamid rögzítő gyűrű alkalmazása a kedvező. 

  
43. ábra Inverz (balra) és normál (jobbra) elektrokémiai cella látványterve.  

A kísérletek elvégzéshez kétféle cellageometriát terveztem és valósítottam meg. A kettő közötti a 
leglényegesebb különbség a vizsgálható minták kialakításában van. Az inverz cella bármilyen 
csiszolatban található kötés maratására képes. A savtartály maga az ellenelektród és a 
munkaelektróddal történő kontaktálás az ellenelektródon fúrt lyukon keresztül, felülről történik 
egy rúgós tű segítségével. A normál kialakítású cellába ezzel szemben csak előre preparált 
csiszolatok kerülhetnek, melyek maratni kívánt kötéseit galvanikusan kivezettük a hátoldalon.  

Az inverz rendszerű cella tervezési fázisában elektrosztatikai szimulációkat végeztem, hogy 
optimalizálhassam a geometriát. Sztatikus és stacionárius elektromos tér esetében, ha nincs 
térfogati töltéssűrűség, akkor a Poission egyenlet Laplace egyenletre egyszerűsödik, melyet egy 
végeselem modellező szoftver rutin jelleggel képes megoldani. Éppen ezért a modellalkotás teljes 
folyamatának ismertetésétől terjedelmi okok miatt eltekintek. A munka- és ellenelektród közé 
kapcsolt -350mV-os elektromos előfeszítés hatására vizsgáltam a kialakult elektromos térerősség 
vonalakat, valamint a munkaelektród felszínén az áramsűrűségvektor és térerősség felületre 
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merőleges komponensét. Az elektrosztatikus szimulációk nem az elektrokémiai reakció térerősség 
viszonyait tükrözik, hiszen a mérés alatt az elektródok között jól vezető elektrolit van, és nem 
szigetelő dielektrikum. A szimulációkkal a célom olyan új geometria megalkotása volt, ami a 
normál mérési elrendezéshez nagyon hasonló sztatikus viszonyokat eredményez. Hiszen, ha az 
anyageltávolítás ráta és az áramsűrűség felületre merőleges komponense között első közelítésben 
lineáris kapcsolatot feltételezünk (43), akkor a ráta számítása az elektrosztatikus szimulációkon 
keresztül becsülhető. 

⊥−KJ~U , (43) 

ahol U az eltávolított anyagmennyiség, K az anyageltávolítási ráta, ⊥J az áramsűrűség vektor 

felületre merőleges komponense. A 44. ábrán látható szimulációs eredményekből az derül ki, hogy 
ha a felületi áramsűrűség normál irányú komponensével arányosnak tételezzük fel az 
anyageltávolítási rátát, akkor a marásnak gyorsabbnak kell lennie a forraszdombok kiöntő 
anyaggal határos szélein (peremhatás). 

Normál Geometria 

Végeselem háló E. térerősség vonalak 

 
 

Elektromos potenciál, V Felületre merőleges áramsűrűség eloszlás, A/m2 

  
44. ábra Elektrosztatikus szimulációk az elektrokémiai cella egyszerűsített modelljére. A felületre 

merőleges áramsűrűség eloszlás inhomogén a forraszminta felületén.   

Az inverz cella esetében megfigyelhető (45. ábra), hogy a forraszdomb metszetének közepén az 
áramsűrűség felületre merőleges komponense kisebb, mint a normális elrendezésűnél. Ennek oka, 
hogy a munkaelektród kontaktáláshoz szükséges tű, maga is ekvipotenciálon van a 
munkaelektróddal. A fém belsejében – a Faraday hatás miatt – a térerősség zérus, így azon a 
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térrészen az áramsűrűség vektor is kisebb. A valóságban a tűs kontaktálással nem magát az 
előkészíteni kívánt forrasztott kötést terheljük, hanem legtöbbször annak közvetlen közelében, 
vele galvanikus kapcsolatban lévő vezetékezést, vagy alkatrész kivezetést. A 44. ábra szimulációs 
eredményeiből látható, hogy mindkét esetben inhomogén az áramsűrűség eloszlás a minta 
felületén. A következő alfejezetben a marási mélység időtől való függésének vizsgálatán keresztül 
megmutatom, hogy a (43)-ben alkalmazott lineáris közelítés milyen tartományokban igaz.   

Inverz Geometria 

Végeselem háló E. térerősség vonalak 

 
 

Elektromos potenciál, V Felületre merőleges áramsűrűség eloszlás, A/m2 

  
45. ábra Elektrosztatikus szimulációk az elektrokémiai cella egyszerűsített modelljére. A normál 

és az inverz cella esetében forraszminta felületén szimulált merőleges áramsűrűség a minta 
peremén nagyobb. A valóságban ez a forrasz gyorsabb maródásához vezet.  

5.2.3 A marási mélység függése a technológiai paraméterektől 

A marási mélység meghatározásához a marási front egy referencia síktól mért távolságát kell 
megmérni. Esetemben a polírozott minta réz felületét használtam viszonyítási alapnak, mert 
keményebb anyag lévén nem kenődik a polírozás alatt és a szelektív marás során sem lép 
reakcióba. A szelektív marással feltárt mikroszerkezetet el kell távolítani a mérés előtt a 
visszamaradt struktúrából. Ezt nagynyomású vízpermettel és ultrahangos kádban történő 
mosással lehet például hatékonyan elvégezni. Ezek után a bemélyedés fenékmélységét kell 
meghatározni több pontban. A 46. ábrán látható mélységprofilt a Drezdai Műszaki Egyetemen, 
Institute of Electronic Packaging Technology intézetében egy NanoFocus típusú, fehérfényű 
interferométerrel, 0,685 µm laterális felbontással készítettük. A felületi profilozó eljárásokkal 
párhuzamosan a BME-ETT Vékonyréteg laboratóriumában található, Tencor Alpha-Step 500-as 
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felületi profilozó berendezéssel (12,5 µm görbületi sugarú tűvel, 50 µm/s pásztázási sebesség 
mellett, 2,5 nm-es vertikális felbontással) is megmértem a marási mélység profilokat. A profilozó 
berendezés adatait MATLAB-bal dolgoztam fel és ábrázoltam. Ilyen beállítások mellett az 
általam használt tesztgeometriák esetében az Alpha-Step is alkalmas a marási front 
átlagmélységének meghatározására, hiszen az interferometrikus, tapintásmentes mérési 
módszerrel mért meredekfalú ugrásokat ennek segítségével is le tudtam követni. A további 
kísérletek során az Alpha-Step berendezést használtam a mélységek meghatározására.   

 

46. ábra A forraszminta csiszolatának,  
Interferométerrel (balra) és Alpha-Steppel (jobbra) készült felületi profilja, marás után 

A finomszerkezet mérés előtt ultrahangos tisztítással eltávolításra került.  

A mélységprofilok igazolják a szimulációs eredmények alapján vártakat, miszerint a forraszminta 
kontúrjához közel mélyebbre hatolt a marási front. A hatás kiküszöbölésére nincs szükség, mert a 
kvalitatív vizsgálatok során felülről nézve a mélységkülönbség nem látszik, a számszerű 
vizsgálatok során pedig akkor van jelentősége, hogy ha a mikroszerkezet a felület közelében 
lényeges eltérés mutat. De mint ahogyan azt a 6. fejezetben látni fogjuk, az általam kidolgozott 
kvantitatív mérési eljárás számszerű eredményei a forrasz átlagos szerkezeti tulajdonságával 
függnek össze.  

A mélységprofil marási idő függésének meghatározására kísérletet terveztem. FR4-es hordozót 
poliimid ragasztószalaggal maszkoltam, majd a 3.2. fejezetben is használt lézerberendezéssel 
0,4 mm átmérőjű kör apertúrákat nyitottam a maszkon. A poliimid hőálló szalagon, mint 
forrasztásgátló maszkon nyitott ablakokon keresztül 0,76 mm átmérőjű, előformázott SAC305-
összetételú forraszgolyókat ömlesztettem újra, forró levegős újraömlesztési eljárással. A 
megömlött forraszanyag felületét a felületi feszültségekből származó erők egyformára alakították, 
így a további marási kísérletek során a geometriai szórásból adódó bizonytalanságot 
minimalizáltam.  
1 (V/V) %-os H2SO4 oldatban a fent ismertetett módon 30 másodperces lépési közönként 
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marattam. Két marás között mindig újrapolíroztam a mintát, így a csiszolati sík felülete 
minimálisan változott ugyan, de a marási folyamat körülményei ezt leszámítva a közel azonosak 
voltak.  

A mérési eredményeket a 47. ábra tartalmazza. Az eredményekre illesztett görbe paramétereit a 
14. táblázat tartalmazza.  Az eredményekből látható, hogy a 0,76 mm átmérőjű forraszgolyók 
csiszolatán a marási mélység időfüggése közelíthető lineárissal a 30-330 s idő intervallumon.   

 

14. táblázat Mélység-idő profilra illesztett 
görbe egyenletei. d: mélység, t: idő 
Parabolikus 

1.382 -0.102105.314 -d 25 +⋅+⋅⋅= − tt  

SSE: 7.919 R-square: 0.9915 
Lineáris 

0.505-0.0845d +⋅= t  

SSE: 10,97 R-square: 0,9882 
 

47. ábra A marási mélység-idő összefüggés alapján látszik, hogy a (43). egyenletben feltételezett 
lineáris közelítése az alkalmazott előfeszítés és marási idők mellett helytálló.   

5.3 A szelektív maratásai technológia sajátosságai és korlátai 

Az általam kidolgozott ón-ezüst-réz anyagi rendszerben az ónra nagyfokú szelektivitást mutató 
előkészítési eljárásnak minden más módszerhez hasonlóan megvannak az alkalmazhatósági 
kritériuma. Az alábbi pár pontban foglalom össze a technológia alkalmazhatóságának 
leglényegesebb kérdéseit.  

• A technológia forrasztott kötésekre lett optimalizálva, ami azt jelenti, hogy minden 
geometriai jellemzőből adódó tulajdonság az 1 mm2 nagyságrendjébe eső tipikus 
felületekkel rendelkező kötésekre lett optimalizálva.  

• A maratni kívánt minta galvanikus kontaktálását meg kell oldani. Vagy hátoldali 
kivezetéssel, vagy inverz geometria alkalmazása mellett direkt tűs kontaktmódszerrel. 
Praktikus a hidegbeágyazás előtt elvégezni a kivezetések kialakítását. Az inverz cella 
esetében a minta felülete felfelé helyezkedik el, így az elektrolitban kicsapódó szulfát 
üledéket képezhet a finomszerkezeten (48/b ábra).  

• A maratási időnek elvileg nincs minimum határa, azonban a gyakorlatban nagyon rövid 
ideig történő maratás hatására, csak korróziós foltok jelennek meg a felületen, melyek 
növekedésével alakul majd ki a marási front. Ez a minimális marási idő mintafüggő, de 
tipikusan 20 s-nál rövidebb. A minta felületének tisztasága is fontos, mert a 
szennyeződések maszkolhatják a forrasz felületét az elektrolittól, így ott lokálisan a 
reakció nem következhet be. Frissen polírozott minták esetén érdemes végezni a maratást, 
mert az ónon rövid idő alatt kialakuló felületi oxidréteg szintén maszkoló hatású.      
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48. ábra (a) A rövid marási idő, vagy a vastag felületi oxidréteg következtében csak korróziós 
foltok jelennek meg a síkon. (b) A fokozott reakció eredményeképpen létrejövő szulfát 

csapadékként visszahullik a finomszerkezetre. (c) A nem megfelelő mintaelőkészítés hatásaként 
mechanikailag károsodhat a finomszerkezet.     

• Egy adott síkon található, küszöbpotenciál felett lévő valamennyi struktúra maródása 
megkezdődik. A vizsgálni nem kívánt részek maszkolásával lehet ezt megakadályozni. 

• Az vizsgált minta elektrokémiai kompatibilitása szintén alap követelmény. A savas vizes 
környezetnek ellen nem álló anyagi rendszerek nem vizsgálhatók. 

• Bár a technológia SAC forraszötvözetekre lett kidolgozva, tetszőleges óntartalmú 
forraszra alkalmazható, csak az adott anyagi rendszer redukciós potenciálsorát kell 
feltérképezni, hogy az optimális cellaparamétereket meg lehessen határozni.  

• A kontrollált anyageltávolítás meglehetősen lassú folyamat. Ezért bár elvi szinten 
lehetséges lenne tömbi anyagok vizsgálata is, a gyakorlatban egy efféle módszer nem 
kivitelezhető.  

• Az eljárás kidolgozása során meghatározott feszültség- és áramértékeket mindig a 
referencia potenciálhoz viszonyítva adtam meg. A módszert teszteltem kételektródos 
elrendezésben is (az ellenelektród és a referencia közösítve van), és a nagy redukciós 
potenciállépcsőnek köszönhetően így is kiértékelhető eredményre vezet. A kvantitatív 
analízis értekében azonban érdemes mindig háromelektródos elrendezésben mérni.   

• A szelektív elektrokémiai marással feltárt finomszerkezet nagyon sérülékeny, ezért mind 
a maratás alatt, mind pedig utána óvatosan kell bánni a mintákkal. Praktikusan a 
szelektív maratást követően, lehetőség szerint helyben azonnal el kell végezni a további 
elemzéseket, hogy minimalizálni lehessen a struktúrák károsodásának hatását (48/c 
ábra) 

• A szelektív elektrokémiai maratás során feltételezhetjük az Ag3Sn intermetallikus 
hálózattal nem összefüggő kis vegyületfázis szemcsék struktúrából való távozását. A 
mikroszerkezet számszerű jellemzésére kidolgozott eljárás során az összefüggő és a 
struktúrából nem eltávozott szövetelemek és ezek alaki sajátosságainak feltérképezése a 
cél, így ez a jelenség érdemben nem befolyásolja a módszer alkalmazhatóságát. A hatás 
mértékének meghatározásához ismerni kell az eltávozott anyagmennyiséget, amely 
meghatározása nem triviális feladat, de a szelektív elektrokémiai folyamat 
kontrollálhatóságának köszönhetően a leváló részecskék száma minimalizálható. 
 

a) b) c) korróziós foltok Ón szulfát csapadék 

Sérült mikroszerkezet 
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5.4 Összefoglalás 

A fejezetben bemutattam egy szelektív elektrokémiai maratáson alapuló mintaelőkészítési 
eljárást, melynek során a forrasztott kötés csiszolati síkjából szelektív elektrokémai reakció 
segítségével eltávolítjuk a β-ón fázisokat. A folyamat olyan kontrolált módon történik, hogy az 
intermetallikus vegyületek által alkotott mikroszerkezet sértetlensége biztosítható. 

Az ón-réz anyagi rendszer potenciometrikus vizsgálatával meghatároztam a rendszerre jellemző 
redukciós potenciállépcsőket. Felismertem, hogy az ón és a redukciós sorban ezt követő 
intermetallikus vegyületek redukciós potenciáljában mutatkozó különbség alkalmassá teheti az ón 
szelektív reagáltatását egy elektrokémiai cellában. A szakirodalomban elsőként vezettem be a 
forrasztott kötések keresztmetszeti csiszolatának elektrokémiai szelektív maratási technológiáját. 

Az ón maratási technológiát amperometrikus mérési elrendezésre optimalizáltam, és példák 
segítségével illusztráltam, hogy a módszer segítségével korábban nem tapasztalt részletességgel 
tudunk betekintést nyerni a forrasz mikroszerkezetébe. Szélsőséges technológiákkal előállított 
mintákat elektrokémiailag előkészítve bebizonyítottam, hogy a technológiai paraméterek 
különbözősége miatt kialakuló mikroszerkezetek kvalitatív eltérősége vizsgálható a módszer 
segítségével  

Szimulációkat végeztem az optimális cellageometria meghatározása céljából. Kidolgoztam kétféle 
cellaelrendezést, melyek alkalmasak a hagyományos metallográfiai vizsgálatra előkészített minták 
szelektív maratására. Mindkét minta numerikus modelljét elkészítve, szimulációk segítségével 
megállapítottam, hogy a forrasz felületén az áramsűrűség merőleges komponense inhomogén 
eloszlást mutat (a forraszdomb metszetének kontúrja közelében nagyobb, mint annak belsejében). 
Megmart minták marási profiljának elemzésével megállítottam, hogy a szimulált áramsűrűség-
eloszláshoz nagyon hasonló mélységprofil alakult ki. A kontúr közelében gyorsabban maródó 
minta egyenetlen marási frontot eredményez.  

A marási idő és mélység összefüggés feltérképezésére kísérletet végeztem. Melynek eredményei 
alapján megállapítottam, hogy a vizsgált 30-330 s intervallumban, rögzített cellageometria esetén 
a marási mélység az idő lineáris függvénye szerint alakul. 

A kontrollált módon történő anyageltávolítás további nagy előnye, hogy a folyamat során 
mindvégig mérjük a cellán átfolyó áramerősséget. Az áram-idő karakterisztika görbe alatti 
területével arányos az eltávolított összes anyag mennyisége. Így azon túl, hogy a nagyfokú 
szelektivitásnak és a precíz anyageltávolításnak köszönhetően nem sérül a mikroszerkezet, el 
tudtam érni, hogy a vizsgált minta geometriai sajátosságaitól függetlenül mindig ugyanakkora 
térfogatú ón között található mikroszerkezetet tárjam fel. Ez utóbbi speciális tulajdonság 
megteremti a módszeren alapuló intermetallikus finomszerkezetet számszerűsítően minősítő 
eljárás alapjait.  
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5.5   Új tudományos eredmény 

III. Tézis: Elektrokémiai maratáson alapuló, az ónra nagyfokú szelektivitást mutató 
minta–előkészítési eljárást dolgoztam ki, melynek segítségével feltárható bármely 
ón-ezüst tartalmú forraszötvözet mikroszerkezete. A módszer lényege, hogy az ón-
ezüst-réz anyagi rendszerek redukciós potenciálsorában fellelhető lépcsőszerű 
ugrások kihasználásával, amperometrikus mérési elrendezésben, elektrokémiai 
cellában Hg/Hg2Cl2 referencia elektródhoz képest -350 mV előfeszítést alkalmazva 
1%-os kénsav elektrolitban szelektíven megmarom a forrasztott kötést. A kontrolált 
elektrokémiai reakció eredményeként a csiszolati sík adott mélységéből szelektíven 
eltávolítom az ón fázisokat, sértetlenül hagyva az intermetallikus finomszerkezetet. 

• Kísérleti úton meghatároztam, hogy ón-ezüst-réz anyagi rendszerben 1%-os H2SO4 
elektrolit alkalmazásával, a -350 mV-os, Hg/Hg2Cl2 referencia elektródhoz képesti 
előfeszítés mellett optimális a szelektív maratási technológia. 

• Megterveztem két különböző geometriájú, szelektív maratásra alkalmas elektrokémiai 
cellát és ezek geometriai paramétereit elektrosztatikus szimulációk segítségével 
optimalizáltam. 

• Kísérleti módszerekkel megmutattam, hogy az ón-ezüst-réz forraszötvözet átlagos marási 
mélység és a maratási idő függvénye a 30-330 másodperces intervallumban,  
30 µm mélységig, lineárisan közelíthető.  

A tézisponthoz kapcsolódó publikációk: [L2], [L3], [M1], [M2], [R5], [R6] 
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6 A forraszötvözetek intermetallikus finom struktúrájának 
számszerű jellemzése 

A fejezetben ismertetem az általam bevezetett, a forrasztott kötés mikroszerkezetét jellemző, 
elektrokémiai impedancia spektroszkópián (EIS) alapuló összehasonlító vizsgálatokra alkalmas 
technikát. A módszer lényege, hogy a frissen polírozott csiszolati síkon található munkaelektród 
impedancia spektrumát hasonlítjuk össze a szelektív elektrokémiai maratással előhívott 
mikroszerkezet által meghatározott munkaelektród spektrumával. 

6.1 Az elektrokémiai impedancia spektroszkópiás mérési módszer 
bevezetése 

A speciálisan nedves környezetbe tervezett áramköröket leszámítva, ionvezető folyadék tipikusan 
nem üzemi körülmények között kerülhet egy elektronikus készülék elektronvezető alkatrészei közé 
(pl. beázás, páralecsapódás stb.). Ezért a forraszanyagok üzemi körülmények közötti 
elektrokémiai viselkedése nem központi kérdés. Sokkal jobban foglalkoztatja a kutatókat a 
forrasztott kötés fizikai paramétereit is károsan befolyásoló korrózió jelensége és a forraszötvözet 
korróziós hajlandósága. A forrasztott kötésekkel kapcsolatban alkalmazott elektrokémiai 
módszerek főleg a korróziós tulajdonságok vizsgálatára irányulnak. 

W. R. Osório és munkatársai elektrokémiai módszerekkel szisztematikusan vizsgálják az 
ólommentes forrasz sóoldatban mutatott korróziós viselkedését. A mások által is használt 
potenciodinamikai polarizációs technikán [136]-[139] kívül ők alkalmaztak elektrokémiai 
impedancia spektroszkópiás méréseket először ólommentes mintákon.  

6.1.1 Az Elektrokémiai Impedancia Spektroszkópia ismertetése 

Az EIS mérések során egy adott frekvenciatartományban váltakozó feszültséget kapcsolunk az 
elektrokémiai cellára, és közben mérjük az ennek hatására az elektródokon átfolyó áramot. A 
frekvenciafüggő feszültség- és áramérték hányadosa adja a cella komplex impedanciáját.  
Egy elektrokémiai cella elektródjainak felszínén lejátszódó polarizációs jelenségek következtében 
felépül egy kettősréteg, mely bizonyos körülmények között kapacitív viselkedést mutat [134]. Az 
elektródpotenciál megváltozásakor lezajlódó folyamat a kettősréteg kapacitás töltésével és 
kisütésével magyarázható. Ha a reakció során töltésátlépés is lejátszódik, akkor a vizsgált 
elektród egyetlen kapacitással történő modellezése nem elégséges. A kettősréteg kapacitással 
sorba és párhuzamosan kapcsolt valamely fizikai folyamatot modellező áramköri elem (ellenállás, 
kapacitás) hozzáadásával felépíthető egy elektrokémiai cella áramköri modellje. A modell akkor 
írja le jól a valóságot, ha az a ráadott villamos jel hatására éppen úgy viselkedik, mint az 
elektrokémiai cella a mérések során. A legáltalánosabban használható áramköri modell a Randles 
cella, melynek helyettesítő képe a 49. ábrán látható. 
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49. ábra A Randles cella Warburg-impedanciával kiegészített helyettesítőképe. Rs – soros 
ellenállás, Rct – töltésátadási ellenállás, Cdl – kettősréteg kapacitás,  

W – Warburg-impedancia. 

Soros ellenállás (Rs): A diffúziós iontrasznport nagy frekvenciáig leírható az Ohm törvénnyel, 
ahol az ellenállás értéke az oldat fajlagos ellenállásától, továbbá a cella geometriájából adódik. 
Nagyfrekvencián történő mérés esetén a Cdl rövidzárként viselkedik így itt a valós soros ellenállás 
mérhető. 

Kettősréteg kapacitás (Cdl – double layer capacitance): A tiszta kettősréteg kapacitás viselkedése 
jól modellezhető ideális síkkondenzátorral. A cella geometriai kapacitásának hatása van a 
kettősréteg kapacitásra, így ha az elektródfelület nem ideálisan sima és homogén, akkor a cella 
nem modellezhető egyetlen ideális kondenzátorral. A kísérleti tapasztalat azt mutatja, hogy a 
komplex síkon, bizonyos frekvenciatartományban továbbra is egyenest kapunk, de π/2-nél kisebb 
fázisszöget. Ekkor állandó fázisú elemről beszélünk (Constant Phase Element- CPE), melynek 
admittanciája a:  

fjQYc
αωω )()( = , (44) 

empirikus egyenlettel adható meg, ahol Q és αf  CPE együttható és kitevő.  

Töltésátlépési ellenállás (Rct – charge transfer resistance): Ha a munkaelektród potenciálját az 
egyensúlyi helyzethez képest megváltoztatjuk, akkor töltésátlépés mehet végbe az elektromos 
kettősrétegben az elektródfelület és az elektrolit között. A potenciálváltozás és az átfolyó áram 
hányadosa a töltésátadási ellenállás. 

Warburg-impedancia Az alacsony frekvenciás (<1 Hz) működési tartományban diffúziókontrolált 
lesz a rendszer, melyet a Warburg-impedancia taggal vehetünk figyelembe.  

A 50. ábrán példát láthatunk egy jellegzetes EIS spektrumra, feltüntetve a jellemző 
mennyiségeket és tartományokat. A kinetika limitált tartományon a Randles cella helyettesítő 
képének megfelelően az impedancia spektrum félkörnek felel meg. A spektrum bal oldali 
metszéspontja a valós tengellyel a soros ellenállást, míg az illesztett félkör átmérője a 
töltésátadási ellenállást adja meg. A diffúzió limitált tartományon a Warburg-impedancia 
érvényesül. 

Látható tehát, hogy az impedancia spektrum nem csak az adott elektrokémiai reakcióban 
résztvevő anyagoktól és azok fizikai jellemzőitől függ, de legalább olyan nagy hatást gyakorol rá a 
cellageometria, melynek szerves része a mikroszerkezet által meghatározott munkaelektród is. 
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Ezáltal az EIS spektrumok felvételén és értelmezésén keresztül információhoz juthatunk a 
munkaelektródunk mikroszerkezetének strukturális paramétereire vonatkozólag.    

  

50. ábra Balra: egy jellegzetes EIS spektrum és jellemző paraméterei: Rs – soros ellenállás, Rct – 
töltésátadási ellenállás, Zr, Zi – az impedancia valós, ill. képzetes része.  

Jobbra: A 2 (m/m)% Ag-t tartalmazó különböző hűlési meredekséggel szilárdított minták 
impedancia spektrumának Nyquist diagramja. [87] 

Forrás: Wislei R. Osórioa, Leonardo R. Garcia, Leandro C. Peixoto, Amauri Garcia, Electrochemical behavior of a lead-free SnAg 
solder alloy affected by the microstructure array, Materials and Design 32 (2011) 4763–4772 [87] 

W. R. Osório és munkatársai célja a forraszanyag mikroszerkezete által meghatározott 
munkaelektród felületen felvett impedancia spektrum és egyéb elektrokémiai, pl. korróziós 
tulajdonságok közötti korreláció feltárása volt. Eredményeikben az irányítottan szilárdított, 
eltérő mikroszerkezetekhez tartozó impedancia válaszok ugyan karakterisztikusak voltak a 
mikroszerkezetekre, de semmilyen korrelációt nem mutattak az Sn–Cu forrasz korróziós 
tulajdonságával [79]. Nem ez volt a helyzet Sn–Ag forraszminták esetében, amikor is kimutatták, 
hogy nagyobb hűlési meredekség hatására kialakuló finomabb dendritközi, Ag3Sn szerkezet jobb 
korrózióállóságot mutat. [80] Wislei-ék vizsgálataik során CH3OH:HNO3:HCL, 92:5:3 (V/V)% 
arányú keverékét használták a mikroszerkezet feltárásához. Az eredményeik alapján látható, hogy 
az alkalmazott módszer mutat ugyan szelektivitást, de az eljárásuk során a finomszerkezet 
sértetlensége nem garantált. Bár az egyes minták spektrumai korreláltak a szilárdítási 
paraméterekkel, az impedanciamenet alakjából látszik, hogy a töltésátadási reakciót nem sikerült 
kiküszöbölniük. Az impedancia menetük nem pusztán kapacitív jellegű viselkedés mutat, ezért a 
50/b ábrán látható bonyolult ekvivalens helyettesítő kép alkalmazásával tudnak csak a mérési 
eredményekre illeszkedő görbéket szimulálni. Az impedancia spektroszkópos mérések, ólommentes 
forraszanyagok vizsgálatára történő alkalmazása ígéretes módszernek indult, de a nagy 
technológiai áttörést az alábbi pontok hiányában nem tudta elérni.  

• A kísérletek során használt, irányítottan szilárdított mintákban a speciális hőkezelésnek 
következményeként mesterséges mikroszerkezet alakul ki. A speciális mikroszerkezet a 
valóságostól eltérő viselkedést mutathat, így a módszerük általános érvénye 
megkérdőjelezhető. 

ω 
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• A mikroszerkezet feltáráshoz használt szelektív kémiai maratással nem biztosítható a 
finom mikroszerkezet sértetlensége.  

• Az idő alapon történő marási kontroll eltérő marási mélységeket eredményezhet, mert a 
finomszerkezet függvényében a kémiai reakció sebessége változhat. 

• A minták eltérő méreteiből adódó geometriai kapacitásszórás hatását nem veszik 
figyelembe. Az pedig, hogy az ipari minták geometriai hasonlóságát megköveteljük, túl 
erős kritérium lenne. 

• A méréseik közben a töltésátlépést nem akadályozzák meg, így ez a mérés közben további 
anyagbeoldódáshoz vezet, ami a szerkezet mérés közbeni megváltozását is okozhatja.  

6.2 Eltérő mikroszerkezetű forraszminták vizsgálata impedancia 
spektroszkópia segítségével 

A fenti kritikai megjegyzések figyelembevételével egy olyan analitikai technológia fejlesztését 
tűztem ki célul, mely képes az ólommentes forrasztott kötés tömbi anyagának mikroszerkezetét 
számszerűen jellemezni. Ezen analitikai eljárásom kidolgozásának lépéseit egy kísérletsorozat 
konkrét esetén keresztül mutatom be. 

6.2.1 A felhasznált anyagok és a mintaelőkészítés 

Vizsgálataimhoz ipari forgalomban is hozzáférhető, ALPHA Vaculoy SAC350 típusú,  
Sn96Ag 3.5 (m/m)% összetételű forraszpasztát használtam.    

 

51. ábra Forraszöntecs készítésének sematikus illusztrációja. A különböző hőmérsékleten 
temperált Galden folyadékban hűtött öntecsek mikroszerkezete eltérő  

Egy hőálló üvegedényben, hőlégfúvók segítségével újraömlesztettem a forraszanyagot, hogy 
elválasszam a paszta fémes és nemfémes alkotóit. A megszilárdult forraszról leöntöttem a 
maradék folyasztószert és az öntvényt 32 g-os részekre daraboltam. A kimért forraszanyagot 
szintén hőálló kémcsövekben hőlégfúvóval 260°C-os állandósult hőmérsékletre fűtöttem, majd ezt 
követően, ahogyan azt az 51. ábra illusztrálja, 20 ml térfogatú adott hőmérsékleten tartott 

Hőálló kémcső 

Termoelem 

Forraszanyag  

Hőlégfúvók  

Galden folyadék 

Termosztát  

Szeletelt forrasz öntecs 
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Galden7 folyadékba mártottam, és hagytam szabadon lehűlni. A Galden hőmérsékletét 200°C-ról 
40°C-os lépésenként 40°C-ig csökkentettem. Az így szilárdult mintákban, a hengerszimmetrikus 
geometriai elrendezés és a speciális hűtés következtében sugártól függő különböző mikroszerkezet 
alakult ki. Az öntecsek darabolása után középről vett három szeletet vizsgáltam (51. ábra).  

A kör alakú szeletek egy részét levágva hideg galvanikus kontaktussal ellátva akril alapú 
beágyazóba öntöttem. A 9. táblázatban részletezett csiszolási módszer alapján közel egyforma 
méretűre csiszoltam őket (a relatív méretek a 15. táblázatban találhatók)  

15. táblázat Öt különböző hűtési meredekséggel előállított minta csiszolati síkon vett metszetének 
paraméterei 
Mintaazonosító S040 S080 S120 S160 S200 

A forrasz 
kontúrja 

     
Felület, px 2585078 2372557 2904451 2451816 2555922 
Felület, mm2 0.7650 0.7021 0.8595 0.7256 0.7564 
Relatív felület 
Amintal/AS040 

1.00 0.91 1.15 0.94 0.87 

Fajlagos  
felület 
Aminta/Lkerület 

134.8 126.2 152.9 137.5 139.8 

Dendritág 
távolság (λ1),  

50±6 µm 62±9 µm 82±13 µm 64±15 µm 112±23 µm 

Hűtőközeg 
hőmérséklete 

40°C 80°C 120°C 160°C 200°C 

 
Az elektrokémiai mérésekhez használt háromelektródos cellaelrendezés az 52. ábrán látható. A 
csiszolat síkjában található, hátoldalról kontaktált munkaelektródot egy 12 mm-es távtartóval 
elemeltem a saválló ellenelektródként is funkcionáló elektrolit tartály aljától. Az Hg/Hg2Cl2 
referencia elektródot a tartály középpontjára szimmetrikusan, a minta síkjával egy magasságban 
rögzítettem. A mérés teljes időtartama során a cellageometria változatlan maradt. 

Először a frissen polírozott minta felületének impedancia spektrumát rögzítettem 0,1 Hz és 
100  kHz közötti frekvenciatartományban 0,5 M-os NaCl háttér elektrolitban. Az EI spektrum 
felvétele után fecskendővel 1 (V/V)%-os H2SO4 oldatra cseréltem az elektrolitot. -350 mV-os 
előfeszítés mellett a relatív felülettel arányos ideig 120-150-sig marattam a mintákat, hogy 
előhívjam a finom mikroszerkezetet. A maratáshoz tartozó áramgörbéket a 39. ábrán mutatom 
be.   

  

                                         
7 A Galden® márkanév a Solvey cég perfluoro-poliéter (PFPE) folyadékját jelöli, az iparban ez a márkanév 
vált elterjedtté a gőzfázisú forrasztással foglalkozó szakirodalomban.  
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Forrasz minta a maratás előtt Forrasz minta a maratás után 

 
  

52. ábra Az impedancia spektroszkópiához használt elektrokémiai 
cella sematikus rajza. A marás előtti polírozott felület impedancia 
spektrumát hasonlítom össze a marás utáni mikroszerkezet által 

meghatározott felülettel. 

 
A szelektív anyageltávolítást követően újra lecseréltem az elektrolitot 0,5 M-os NaCl-ra és 
rögzítettem a marás utáni impedancia spektrumot.  Minden elektrolit csere között kétszer 
ionmentes vízzel kiöblítettem az elektrolit tartályt és lemostam a mintán maradt előző 
elektrolitot.  Különösen ügyeltem arra, hogy a maratás után feltárt mikroszerkezet ne sérüljön az 
elektrolit cserék alkalmával, valamint hogy ne tapadjon meg buborék a felületén. A mérési 
folyamat után a mikroszerkezetet FEI Inspect S50 típusú pásztázó elektronmikroszkópban 
vizsgáltam. Az Ag3Sn morfológiai jellemzőit alternatív módon, Böyük által használt [81] 
szekunder dendritág távolságok módszerével határoztam meg (15. táblázat).  

6.2.2 Az eredmények és értékelésük 

A megmart felületek elektronmikroszkópos képén látható, hogy például az S040-es, gyorsabban 
hűtött minta mikroszerkezetében a szemcsés és szálas Ag3Sn vegyületek sokkal finomabbak, mint 
az S200 minta esetében. A hűlési meredekség csökkenésével az ezüst IMC-k fokozatosan 
alakulnak át lemezes struktúrájúvá, ami természetszerűleg a fajlagos felületük csökkenésével jár 
együtt. A felület csökkenése az elektrokémiai cella helyettesítő képében a geometriai kapacitáson 
keresztül, a CPE elem megváltoztatása révén érzékelteti a hatását. A (45) tapasztalati képlet a 
fraktálelmélettel történő magyarázata alapján a CPE admittanciájára a következő adódik [145]:    

ff

dc CjY αα ωχω )()( 1−≈ , (45) 

ahol l az elektrolit fajlagos vezetése a Cd az azonos felületű ideálisan sima elektród differenciális 
kettősréteg kapacitása. CPE tehát arányos a munkaelektród fraktáldimenziójával (Df) 

)1/(1 −= ff Dα , (46) 

Ag3Sn IMC 

β-Sn 

A minta felülete Marási front 
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A közelítő jel (45) egyenletben azt fejezi ki, hogy a fraktálelmélet alapján az arányossági tényezőt 
általános érvényben nem lehet megadni, mert az függ a cellageometriától. αf kitevő értéke a 
munkaelektród felületi sajátosságaival van összefüggésben. Durva, de nem pórusos elektródra 
0,5<αf <1, pórusosra αf  értéke 0,5.   

   

   

53. ábra A maratott minták elektronmikroszkópos képe. A képek bal felső sarkában a 
mintaazonosító, a jobb felső sarkában a felvétel nagyításának értéke látható. Az Ag3Sn 

intermetallikus vegyületek szemcsés, szálas és a lemezes alakban lehetnek jelen a struktúrában. A 
nagy hűtési meredekség a finom szálak és szemcsék, míg a lassú hűtés a lemezek kialakulásának 

kedvez.   

Az elektrokémiai impedancia spektroszkópiával éppen a munkaelektródként funkcionáló 
forraszfelület komplex frekvenciatartománybeli viselkedése vizsgálható. A cella helyettesítő 
képében szereplő paraméterek illesztésével a forrasz mikroszerkezetére jellemző morfológiai 
paraméter meghatározható. Elvégezve ezt az illesztést a marás előtti állapotra is, a CPE kitevő 
továbbá az ekvivalens kettősréteg kapacitás marás előtti és utáni állapotának változása egy 
geometriától független, csak a mikroszerkezetre jellemző paramétere a mintának, ami 
összehasonlítható különböző minták esetén. Az összehasonlíthatóság feltétele, hogy a marás előtti 
és utáni állapot ugyanabban a cellában, mozgatás nélkül kerüljön lemérésre. Továbbá a 
töltésátadási reakciók kiiktatása révén a tiszta kapacitív viselkedés elérése lenne a cél. 

Az EIS méréseknél -700 mV-os előfeszítést alkalmaztam, hogy passziváljam a töltésátadási 
reakciót. Az 54. ábrán a passziválás hatása látható az S120-as minta esetében. A negatív 
előfeszítés hatásának szemléltetése érdekében egy grafikonon ábrázoltam az előfeszített és a nyílt 
cellapotenciálon mért spektrumokat a marás előtti és utáni állapotra. Látható, hogy a marás 
előtti állapotban nem okoz az előfeszítés érdemi különbséget, de a marás utáni jelleggörbék 

S040 S120 S200 

S040 S120 S200 

500x 

8000x 

500x 500x 

8000x 8000x 
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teljesen eltérnek egymástól. A kompenzáció előtti esetben nem is alkalmazható ugyanaz az 
ekvivalens hálózatmodell a marás előtti és utáni állapotban. 

 

 
 

54. ábra A -700 mV-os előfeszítés hatása az EIS spektrumokra. A fekete szaggatott vonal a 
töltésátadás kompenzált mérés eredményét ábrázolja.  

A bal oldali ábra a marás előtt spektrum a jobb oldali a marás utáni  

6.3 Forrasz minták impedancia spektrumának elemzése, az elektrokémiai 
rendszer modellezése 

A komplex impedancia Nyquist diagramján a konstans fázisú elem képe egy egyenesnek látszik. 
Az 55. ábrán látható, hogy az impedancia menet a legtöbb esetben valóban jól közelíthető 
egyenessel, de egyes esetekben mutatkozik a CPE-vel párhuzamos nagy impedanciás tag hatása. 
Ez azonban feltételezhetőleg nem a mikroszerkezet által meghatározott elektród felületen 
lejátszódó kémiai reakciók eredménye, hiszen akkor valamennyi mart minta esetében jelentkeznie 
kellene. Ugyanolyan hűlési meredekséggel szilárdított minták esetében azonosan vagy jelen volt, 
vagy nem, így arra következtettem, hogy ez a hatás a felület morfológiájával van összefüggésben. 
A porózus elektródokról ismeretes, hogy a pórusok belsejében a térerősség inhomogenitás 
okozhatja a spektrumok ilyen módú eltolódását [152]-[153]. Ezt a hálózati elemet polarizációs 
ellenállásnak, vagy de Levie ellenállásnak nevezik. Így azokban az esetekben, amikor a soros 
CPE-ellenállás modell szimulált görbéi nem illeszkedtek a spektrumokra, egy polarizációs 
ellenállás formájában vettem figyelembe a CPE-vel párhuzamosan szivárgó áramot [152]:   

φω+
=ω

)j(B
A
1

1
)(Z , 

(47) 

A különböző forraszmintákhoz tartozó mikroszerkezetek abszolút skálán történő összehasonlítása 
nem magától értetődő, hiszen ahogy az a 15. táblázatban látszik a forraszminták felületének 
azonossága nehezen biztosítható még előre preparált minták esetében is. Ipari, teljesen általános 
minták esetén pedig megvalósíthatatlan. Ezért egy diagramban nem is érdemes ábrázolni őket. 
Az összehasonlíthatóságukat az teszi lehetővé, hogy rendelkezésre áll mind a marás előtt, mind 
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pedig az utáni spektrum. Mivel a teljes elektrokémiai maratás és minta előkészítés ugyanabban a 
cellában, sorozatos elektrolit cserék mellett történik, így a cellageometriából származtatható 
paraméterek, mint pl. a soros ellenállás csak kevéssé változik a folyamat során (16. táblázat).  

Az olyan esetekben, amikor a sima, soros CPE modell szimulált görbéi már nem illeszkedtek 
kellőképpen, a párhuzamos polarizációs ellenállás mértéke is meghatározásra került.  
A 16. táblázatban látszik, hogy amikor az M2 helyettesítő kapcsolást választottam, a párhuzamos 
ellenállások értéke akkor is nagyra adódott. Az M1 modell, ha Lo1 végtelen helyettesítéssel élünk 
tulajdonképpen átmegy M2-be. Ezt jól alátámasztja, hogy az M2 alkalmazása mellett a CPE 
paraméterekben nem történik változás.  

   

  

 

 

 

55. ábra A forraszminták impedancia spektrumai -700 mV-os előfeszítést alkalmazva, maárs előtt 
és után. Az illesztések során használt M1 és M2 modell sematikus rajza szintén az ábrán látható.  

 

16. táblázat A mért értékekre illesztett görbék megfelelő áramköri helyettesítőképének paraméterei.  
# S040 S080 S120 S160 S200 
 Előtte Utána Előtte Utána Előtte Utána Előtte Utána Előtte Utána 

Modell M1 M1 M2 M1 M2 M2 M1 M1 M1 M2 
Rs  3,52E+01 3,39E+01 3,60E+01 3,13E+01 3,53E+01 3,54E+01 3,36E+01 3,49E+01 3,15E+01 

CPE-Q 3,44E-06 1,72E-05 1,96E-05 1,05E-04 2,21E-05 1,60E-04 3,07E-06 3,13E-05 3,57E-06 6,90E-05 

CPE-l 8,59E-01 8,81E-01 7,14E-01 7,21E-01 6,91E-01 6,94E-01 8,81E-01 7,87E-01 8,84E-01 6,70E-01 

LoA 1,00E+20 1,00E+20  1,00E+20 1,00E+20  1,00E+20 1,00E+20 1,00E+20  

LoB -3,39E-06 2,44E-02  6,16E-03 -1,46E-18  -4,08E-07 5,09E-03 -8,73E-06  

LoPhi 
-

3,64E+00 
-

4,79E+00 
 -4,00E+00 -

4,00E+00 
 -2,72E+00 -4,11E+00 -3,86E+00  

A 16. táblázatban található paraméterekből az is látszik, hogy a soros ellenállás a rögzített 
geometriájú elektrokémiai cella esetében kis varianciát mutat. Ezekből azt a következtetést lehet 

R1 CPE1

Lo1

R1 CPE1

M1 

M2 
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levonni, hogy az impedancia menet domináns tagja tulajdonképpen az érdes felületi kapacitásnak 
tekinthető konstans fázisú tag. Így az egyes minták esetében mért CPE tagok összehasonlításával 
a szelektív maratással feltárt struktúra felületére, mint nem ideális felületű kapacitásra 
vonatkozóan vonhatunk le következtetést. 

A kiindulási csiszolati sík geometriai szórásából adódóan a domináns CPE tagok abszolút skálán 
történő összehasonlíthatósága nem lehetséges. De a marás előtti és utáni állapotok változásának 
vizsgálatával kiküszöbölhető az eltérő geometria hatása. 

Ehhez a marás előtt és utáni impedancia domináns együtthatóinak hányadosát kell képezni: 

before

after

)Q(
)Q(

Z
Z

before

after
CPE
after

CPE
before

α

α

= , (48) 

A különböző hűtési meredekséggel szilárdított mintákra elvégezve ezt a számítást az 57. ábra 
oszlopdiagramját kaptam. 

 

 

56. ábra Az impedancia spektrumok marás előtti és utáni összehasonlítása alapján számolt,  
a felülettel arányos relatív paraméter, a különböző szilárdulási sebességek függvényében. 

Az 56. ábra diagramján látszik, hogy a nagyobb hűtési sebességgel szilárdított mintákhoz tartozó 
minősítő paraméter értéke nagyobb, ami a nagyobb intermetallikus vegyület és az ón mátrix 
közötti felülettel arányos. Az intermetallikus finomstruktúra felületének növekedésével tehát a 
minősítő paraméter értéke szintén nő. A jelen kísérletek eredményéül adódó lineáris viselkedés 
nem általános érvényű. Az eltérő technológiai paraméterekkel szilárdított minták belsejében 
alakuló mikroszerkezet morfológiája és technológiai paraméterek kapcsolata nem ismeretes. Ezért 
jelen módszer csak komparatív úton használható nagy sikerrel. Egy etalon mintasoron felvett, az 
57. ábra diagramjához hasonló skála lehet a kötés minősítésének alapja. Például egy optimális 
mechanikai tulajdonságokat mutató forrasz mikroszerkezetét jellemző paraméterhez tetszőleges 
mikroszerkezet számszerűen hasonlítható. 

A monoton viselkedés bizonyítására egy fizikai elvében eltérő mérési módszert, a kisszögű 
neutronszórást alkalmaztam. 
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6.4 Eltérő mikroszerkezetű forraszminták vizsgálata kisszögű neutronszórás 
segítségével 

Az előző fejezetben ismertetett vizsgálati módszerről megmutattam, hogy annak eredményéül, 
egy a forraszanyag mikroszerkezetével korrelációt mutató függvényt kaptam. Az általam vizsgált 
tartományon ez a paraméter lineáris függést mutat a mikroszerkezet Ag3Sn vegyületeinek 
méreteivel. A trend igazolása érdekében egy fizikai elvében független vizsgálati módszer 
segítségével, kisszögű neutronszórásos kísérletekkel verifikáltam az elektrokémiait.    

6.4.1 A kisszögű neutronszórás fizikai alapjai [147] 

A kisszögű neutronszórás egy olyan szerkezetvizsgálati módszer, amely egy anyagban lévő,  
10-1000 nm méretű szerkezeti inhomogenitások mérésére dolgoztak ki. A neutron nyalábba 
helyezett minta atommagjaival való kölcsönhatás révén a neutronok eltérülhetnek eredeti 
haladási irányuktól. A kölcsönhatás függvényében az eltérülés mértéke más és más lehet, ezért 
egy irány-érzékeny neutron detektorral rögzített szórásképből következtethetünk a vizsgált minta 
szerkezetére.  

 

57. ábra A neutron atommagon való szóródása. A q szórási vektor a k2 és k1 különbsége. 

Az adott k1 hullámszám vektorral jellemezhető beeső neutron a mintával való kölcsönhatás 
eredményeként megváltozott k2 hullámszámmal halad tovább Az energiája rugalmas szórást 
feltételezvén nem változik. A szóródás a szórási vektorral kifejezhető:  

)
2

sin(
4

12

Θ=−=
λ
πn

kkq , (49) 

ahol λ a monokromatikus neutronnyaláb hullámhossza. A neutronok atommaggal való 
kölcsönhatásának jellemzésére bevezették a szórási hossznak nevezett mennyiséget. A kisszög 
alatt történő szóródást a szóráshossz-sűrűség fluktuációja okozza.  

e

i
i

V

b∑
=δ , (50) 

ahol bi az i. részecske szórási hossza, Ve pedig annak térfogata. A kontrasztot a minta 
mátrixanyagának (esetemben ón) és a benne található második komponensnek (Ag3Sn) a 
szóráshossz-sűrűség különbségének négyzete adja: 

2
SnAg )(

3 Snδδδ −=∆ , (51) 

neutron 

atommag 

detektor 
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A kollimált, monokromatikus nyalábbal megvilágított mintán a neutronok egy rész elnyelődik, 
egy része irányváltoztatás nélkül továbbhalad és egy kis része szóródva a detektor egy pixelén 
beütést okoz. A detektor egy pixele L távolságban a mintától, ∆Ω térszögben látszik. A 
detektoron mérhető intenzitás a következőképpen írható fel [147]: 

)()()( 0 qTVIqI
Ω∂

∂∆Ω= σλη , (52) 

ahol I0: a beeső nyaláb intenzitása, Q:  a szórási változó, η(λ) a detektor érzékenysége 
(hullámhosszfüggő, λ) T: a minta transzmissziója. A mikroszkopikus differenciális szórási 
hatáskeresztmetszet a beeső fluxusra normált, egységnyi térszögben, másodpercenként szórt 
neutronok száma: 

Bg)q(S)q(P)(VN)q( 22
pp +δ∆=

Ω∂
σ∂

, (53) 

Np: a szóró részecskék koncentrációja a mintában, Vp: egy szóró részecske térfogata, P(q): az 
úgynevezett alaktényező, S(q): a részecskék közötti szerkezeti tényező, Bg: az inkoherens izotróp 
háttér. A szórási kísérletek alkalmával a cél a mikroszkopikus differenciális szórási 
hatáskeresztmetszet meghatározása, mert ahogyan az (53) egyenletből látható, ez tartalmazza a 
struktúrában található szóró centrumok alakjára és eloszlására vonatkozó mennyiségeket. A 
kontrasztot adó szóró centrumokból kiinduló hullámok fázishelyes összegzése adja a teljes 
intenzitást, tehát azon túl, hogy a szóró centrumok alakjával és struktúrájával kapcsolatos 
információhoz juthatunk, a kölcsönhatási térfogatban található teljes szóró felület nagysága is 
meghatározható.   

Éppen ez a tény teszi alkalmassá a kisszögű neutronszórást az intermetallikus vegyületek finom 
szerkezetének vizsgálatára. Mivel az ólommentes forraszanyag egységnyi térfogatában található 
Ag3Sn tömege ebben a kísérletsorozatban konstans, ezért a szemcseszerkezet finomodásával a 
kontrasztot adó felülethatár növekedése jár együtt. Azt várjuk tehát, hogy a különböző hűlési 
meredekséggel szilárdult minták összes intenzitása a felületek arányában változik majd.     

6.4.2 Ólommentes forraszanyag szerkezetének vizsgálata kisszögű neutronszórással 

A 6.2.1. fejezetben ismertetett módon előkészített minták egy-egy 10 mm átmérőjű és 1 mm 
vastag korongját az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont csillebérci telephelyén található 
kisszögű neutronszóró berendezésen (Yellow Submarine) vizsgálták.  Az (53)-ban szereplő háttér 
tag meghatározásához a 160°C-os Galdenben hűtött mintából különböző vastagságú darabokat 
készítettem. Az eredmények pontossága leginkább a nyalábba eső felület méretétől függ, melyeket 
azonosnak vettünk. A minta vastagságát 0.05 mm pontossággal mértük és a számolásnál 
figyelembe vettük.  
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A mérési eredményeket az 58. ábra foglalja össze. A vizsgált ötvözetekben a szórási görbék 
mindegyik minta esetében azonos alakúak: 

4qA)q(I −⋅= , (54) 

A szórásvektor függő intenzitásból látható, hogy a görbe meredeksége log-log skálán kb. -4 
(Porod törvényt mutatják), ami éles határokkal rendelkező, de nem fraktálos felületekre jellemző 
[149]-[151].  

 

 

58. ábra A kisszögű neutronszórás szórási paraméterfüggő intenzitás eloszlása (balra),  
és az 40°C-os Galdenben hűtött minta intenzitásra normált relatív intenzitások, melyek a 

felülettel arányosak. Látható, hogy a szóró összfelülettel arányos relatív intenzitások a hűlési 
meredekség függvényében szintén monoton viselkedést mutatnak. 

Kalibráció nélkül a felületek abszolút értéke nem mérhető, de a relatív intenzitások számításával, 
amikor valamennyi intenzitást a S040 minta esetében mérhetővel osztottunk el, a kontrasztot adó 
felületek aránya az 58. ábra oszlopdiagramjából leolvasható. A mérési eredmények alapján 
elmondható, hogy a mikroszerkezet intermetallikus finomszerkezetének durvasága – az általam 
vizsgált tartományon – a hűlési meredekség monoton függvénye szerint változott. A gyorsabban 
hűtött minták Ag3Sn vegyületeinek összfelületével arányos, relatív szórási intenzitás nagyobb 
volt.  

A kisszögű neutronszórási kísérlet eredményei tehát jó összhangban vannak az általam 
kidolgozott impedancia spektroszkópiás mérések eredményeivel. Az előzetesen vártaknak 
megfelelően mindkét eljárás során azt tapasztaltam, hogy hűlési meredekséggel jól korrelál az 
intermetallikus finomszerkezet összfelületével arányos paraméter. Látható tehát, hogy az EIS 
mérésen alapuló új analitikai eljárásom karakterisztikusan képes jellemezni tetszőleges ón-ezüst 
alapú forraszanyaggal létrehozott forrasztott kötést.  

Az 56. és 58. ábra diagramjaiból kiolvasható, hogy azon kívül, hogy az általam bevezetett új 
eljárás sokkal költséghatékonyabb és egyszerűbb, a mikroszerkezetre mutatott érzékenysége is 
nagyobb, mint a neutronszórási vizsgálat.    
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6.5 Összefoglalás 

A fejezetben ismertettem egy általam kidolgozott mérési eljárást, melynek lényege az, hogy egy 
forrasztott kötés csiszolati síkján felvesszük a minta elektrokémiai impedancia spektrumát. A 
mérést követően, elektrolit cserével szelektíven, adott mélységig megmarattam a mintát. Az így 
feldurvított elektródfelületen felvett impedancia menetet hasonlítottam össze a marás előttiével. 

A mérés során a töltésátadási reakciót minimalizáltam a cella ofszet feszültségének eltolásával. 
Ezáltal az eredmények kiértékelése során majdnem tiszta, soros CPE tagokkal modellezhető 
ekvivalens hálózati elemeket használhattam. A tökéletes töltésmentességet nem sikerült elérni, 
mert a porózus elektródák miatt megjelent egy polarizációs ellenállás is a mérések során. 

A mérési eredményekre illesztett hálózati modellek paramétereiből meghatároztam egy olyan 
morfológiára jellemző paramétert, ami az általam vizsgált tartományon kvázi lineáris függést 
mutatott a forrasz mikroszerkezetét alapvetően meghatározó technológiai paraméterrel, a hűlési 
meredekséggel. 

A kidolgozott módszer összefüggéseit igazoló kisszögű neutronszás kísérleteket végeztünk, és 
megállapítottuk, hogy a hűlési meredekség függvényében kialakult szemcsedurvulás a kontrasztot 
adó felületek nagyságával függ össze. Az általunk vizsgált tartományon szintén korreláció adódott 
a hűlési meredekséggel.   

Az 5. és a 6 fejezetben ismertetett módszereket kombinálva egy általános forrasztott kötés 
mikroszerkezetéhez rendelhető paraméter meghatározása a következőképpen lehetséges. A 
forrasztott kötés keresztmetszeti csiszolatán felvesszük a marás előtti impedancia spektrumot. 
Ezek után a szelektív maratás segítségével a vizsgálandó minta adott mélységéből kontrollált 
módon kivonjuk a β-ón fázisokat, előhívva ezzel az intermetallikus finomstruktúrát. A jól kézben 
tartható eljárás előnye, hogy minden minta esetében biztosítható, hogy a finomszerkezet 
ugyanakkora mennyiségű ón eltávolításával vált megfigyelhetővé. Ez a speciális tulajdonság a 
különböző minták összehasonlíthatóságának egyik alapja. A feltárt mikroszerkezet által 
meghatározott felületű elektród impedancia spektrumának meghatározása után görbeillesztéssel 
megmondjuk a helyettesítő áramköri modell domináns paramétereinek marás előtti és utáni 
arányát. Ez az arányszám fogja magában hordozni a mikroszerkezet alaki sajátosságait.  
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6.6 Új tudományos eredmény 

IV. Tézis: Eljárást dolgoztam ki ón-ezüst alapú forrasz ötvözetek – újraömlesztési 
forrasztás során kialakult – finomszerkezetét alkotó intermetallikus hálózatok 
számszerű jellemzésére. A módszer azon alapul, hogy felveszem egy forrasztott kötés 
keresztmetszeti csiszolatának elektrokémiai impedancia spektrumát 0,5 M-os NaCl 
oldatban. Majd ugyanabban az elektrokémiai cellában, 1%-os H2SO4 oldatban, 
szelektív elektrokémiai maratási technológiával adott mélységben előhívom a forrasz 
mikroszerkezetét. A feltárt mikroszerkezet által meghatározott felület impedancia 
spektrumát hasonlítom össze a maratás előttivel. Az összehasonlítás során 
meghatározom a spektrumokra illeszkedő görbék ekvivalens hálózati elemeinek 
értékét, majd a marás előtti és utáni domináns, konstans fázisú tagok hányadosával 
jellemzem a forrasz mikroszerkezetét.    

• A módszerrel meghatároztam eltérő hűlési meredekséggel szilárdított ón-ezüst alapú 

ólommentes forraszminták Ag3Sn intermetallikus vegyületek térfogategységre eső teljes 

felületével arányos paraméterét. A hűlési sebesség függvényében ez a paraméter 

monoton viselkedést mutatott. 

• Az általam kidolgozott eljárás igazolására egy fizikai elvében független módon, 

kisszögű neutronszórással megvizsgáltam a forraszmintákat. A térfogategységre jutó 

szóró felületek nagyságával arányos szórási intenzitás alapján megállapítottam, hogy a 

hűlési meredekség függvényében a szórási kontrasztot adó intermetallikus vegyületek 

összes felülete szintén hasonló viselkedést mutat a hűlési sebesség függvényében.  

 

A tézisponthoz kapcsolódó publikációk: [L2], [L3], [L4], [M1], [M2], [R6], [R7] 
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7 Az eredmények hasznosulása 

A kutatási témám két terület köré csoportosíthatók és ennek megfelelően az eredményeim is 
kétféleképpen hasznosultak. A lézeres újraömlesztés folyamatát leíró modell kidolgozásakor 
szerzett tapasztalatokat több ipari megkeresés kapcsán is kamatoztattam. A komáromi Nokia 
gyár felkérésére, szelektív forrasztási technológia megvalósíthatósági tanulmányában a modell 
alapjaira támaszkodva határoztam meg a lézeres hőkezelés optimális paramétereit. Továbbá a 
verifikált szimulációs modellel kiegészített lézeres újraömlesztési technológiát több a BME-ETT 
tanszéken folyó, a forrasztott kötések létrehozása során lejátszódó jelenségek megértésére irányuló 
kísérlet referencia technológiájaként használtuk.  

A második tématerület köré csoportosítható eredmények a forrasztott kötések intermetallikus 
vegyületeinek vizsgálatára kidolgozott eljárásaimra épülnek. A különböző szakmai fórumokon 
bemutatott eljárások iránt mindig nagy érdeklődés mutatkozik, mind akadémiai, mind ipari 
oldalról. A Drezdai Műszaki Egyetemen, Institute of Electronic Packaging Technology intézetébe 
egy konferencia szereplést követően meghívást nyertünk, ahol egy rövid szakmai fórum keretén 
belül bemutattuk a szelektív elektrokémiai maratási technológia alapjait. Azóta több szakmai 
projektben is együttműködtünk a drezdai kollégákkal. 

A szelektív elektrokémiai maratás az évek során beépült a tanszék Hibaanalitika laborjának 
analitikai eszköztárába. A módszert heti rendszerességgel használjuk az ólommentes forrasztott 
kötések mikroszerkezetének feltárására. A szelektív maratással feltárt mikroszerkezetek látványos 
ábrái több a tanszék által oktatott tantárgy anyagába beépültek (Hibaanalitika, Megbízhatósági 
hibaanalitika, Minőségbiztosítási és minőségvizsgálati labor).   

A szelektív elektrokémiai maratás az évek során beépült a tanszék Hibaanalitika labor analitikai 
eszköztárába. A módszert heti rendszerességgel használjuk az ólommentes forrasztott kötések 
mikroszerkezetének feltárására. A szelektív maratással feltárt mikroszerkezetekről készült 
elektronmikroszkópos ábrák több, a tanszék által oktatott tantárgy anyagába beépültek 
(Hibaanalitika, Megbízhatósági hibaanalitika, Minőségbiztosítási és minőségvizsgálati labor).   

A Robert Bosch Elektronika Hatvan Kft. kutató ösztöndíjasaként a Hatvani gyáregységben 
gyártott ólommentes forrasztási technológiával készült kötéseket alkotó anyagi rendszerekre 
optimalizáltam a szelektív elektrokémiai eljárásomat. Az ipari igények figyelembevételével 
alkottam meg az inverz cellageometriát. A kutatás eredményeként saját potenciosztát 
céláramkört fejlesztettünk, amelyet ipari körülmények között is lehet a minták előkészítésére 
használni. Az impedancia spektroszkópiás mérésen alapuló minősítő eljárás iránt nagy az ipari 
érdeklődés. Jelen pillanatban is etalon minták adatbázisának összeállításán dolgozunk az ipari 
partnerekkel együttműködve (Infineon, Robert Bosch Elektronika Hatvan Kft). 
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Molnár László Milán disszertációjának egyik tézisét a lézeres forrasztással kialakított és szelektív 
elektrokémiai maratással vizsgálhatóvá tett intermetallikus határréteg AFM-es vizsgálatára 
alapozta. 

A forrasztott kötések újszerű vizsgálati módszereit több Európai Űrügynökséggel (ESA) közösen 
végzett projekt (REXUS, BEXUS, ESEO) áramköreinek vizsgálatára és minősítésére is 
felhasználtam 

A fent felsorolt konkrét hasznosulásokon kívül az általam bevezetett újszerű eljárások 
tudományos jelentősége többek között abban rejlik, hogy a szelektív elektrokémiai maratással, 
kontrollált módon feltárt intermetallikus finomszerkezet korábban nem látható részletességgel 
vizsgálható vált. Így a szakirodalomban fellelhető valamennyi ólommentes forraszanyaggal 
létrehozott kötés mikroszerkezetének vizsgálatára irányuló kísérlet ezzel a technológiával 
kiegészítve történő megismétlésével, nagyságrendekkel több információhoz juthatnánk a 
korábbiakhoz képest. 

Nem maratott forrasztott kötés  
(nagyítás: ~6000x ) 

Maratott forrasztott kötés 
(nagyítás: ~3000x ) 

  
59. ábra Forrasztott kötések keresztmetszeti csiszolatának elem analízis térképe.  

Balra egy nem maratott csiszolat képe, jobbra szelektíven maratott minta képe látszik.  

A feltárt mikroszerkezetek kvalitatív összehasonlíthatóságán túl a számszerűsítésére kidolgozott 
impedancia spektroszkópiás eljárással jellemzett forrasztott kötés összerendelése a forrasztási 
technológiák paramétereivel, illetve a megbízhatósági tulajdonságokkal, értékes információval 
bírna a szakma számára. Egy ilyen adatbázis birtokában a különböző forrasztott kötések 
egymással összehasonlíthatóvá válnának, így ez a módszer lehetne a minősítő eljárásuk alapja 
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