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1 . A kutatás előzménye 

Az a fokozódó igény, hogy az elektronikus eszközeinkben egyre kisebb méretben 

érjünk el egyre nagyobb funkcióbeli integráltságot, a 21. századra szinte 

egyeduralkodóvá tette az ún. felületszerelési technológiát az elektronikai iparban. 

Mindemellett, a fentiekhez hozzájárultak olyan technológiai aspektusok is, mint a 

felületszerelés könnyebb automatizálhatósága és nagyobb termelékenysége. A 

felületszerelés területén ma már szinte kizárólagosan valamely újraömlesztéses 

forrasztási technológiát alkalmazzák. Az említett elnevezések a technológia azon 

sajátosságaiból adódnak, hogy a nyomtatott huzalozású lemezek felületére előzetesen 

stencilnyomtatással felvitt paszta állagú forraszötvözetet az alkatrészek felhelyezése 

után egy ún. újraömlesztő kemencében a forraszötvözet olvadáspontja fölé hevítik, 

amely során a forrasz megömlik, ezáltal létrehozva a forrasztott kötéseket. 

Az elektronikai iparban lezajlott változások az újraömlesztéses forrasztási 

technológiát sem kerülhették el. Elég csak a 2006-ban bevezetett RoHS direktívákat 

említeni, amely megtiltotta a korábban alkalmazott forraszötvözetek egyik 

meghatározó elemének, az ólomnak az alkalmazását [1]. Az ipar erre gyorsan és 

hatékonyan tudott reagálni alternatív forraszötvözetek kifejlesztésével, azonban 

forrasztástechnikai oldalról a kérdés már korántsem volt ilyen egyszerű. Az új 

ólommentes forraszötvözetek olvadáspontja általában jóval magasabb (~220°C) a 

korábban alkalmazott ólmos társaikénál (~180°C), ami a forrasztás során 

alkalmazható ún. technológiai ablak – az alkatrészek által elviselt legmagasabb 

hőmérséklet és a megfelelő kötéshez szükséges hőmérséklet közötti sáv – drasztikus 

beszűkülését eredményezte a ~255°C és ~245°C közti tartományra. Ilyen szigorú 

követelményeknek a korábban széles körben alkalmazott infrasugaras fűtéssel 

rendelkező kemencék nem tudtak megfelelni.  

Mindezek alapján, már az ólommentes technológia 2006-os bevezetése előtt 

elindultak az újraömlesztő kemencék fejlesztésére irányuló kutatások, amelynek 

eredményeképpen először megszülettek az ún. vegyes fűtésű (infra + konvekciós), 

majd a tisztán kényszerkonvekciós fűtésű kemencék, ahol pusztán a forró gáznak a 

kemence munkaterébe történő befúvásával és megfelelő elosztásával érik el a 

szükséges hőközlést. A különféle felépítésű kemencetípusok közül az elektronikai 

iparban leginkább az alagútkemence preferált, amelyen egy szállítószalag 

keresztülvezetésével biztosítják a gyártósorba integrálást.   Újszerű 

kényszerkonvekciós alagútkemencék (1.1 ábra) kutatása-fejlesztése jelenleg is folyik, 

különös tekintettel a gázáramlási rendszerek optimalizálása terén, amely törekvések 
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a kötések minőségének javítását és a konvekciós fűtés relatíve alacsony hatásfokának 

növelését célozzák.  

 

1.1 ábra. Kényszerkonvekciós alagútkemence hosszanti irányú sematikus keresztmetszete.  

A kényszerkonvekciós forrasztás mellett néhány éve ismét előtérbe került az ún. 

gőzfázisú forrasztás (Vapour Phase Soldering – VPS), amely technológia működési 

elve a kondenzáció során végbemenő hőátadáson alapul. A gőzfázisú forrasztás során 

egy speciális hőközlő folyadékot forrásba hoznak, ezáltal egy gőzteret képeznek a 

kemence munkaterében. A gőztérbe merített áramkör felszínére kondenzálódó 

folyadék fűti forrasztási hőmérsékletre az áramkört (1.2 ábra).  

 

1.2 ábra. Gőzfázisú forrasztó berendezés sematikus keresztmetszete.  

A technológia előnye a nagyon pontos hőmérsékleti szabályozás lehetősége (a 

folyadék forráspontjánál magasabb hőmérséklet nem jöhet létre az áramkör 

felszínén) és a jó fűtési hatásfok. Hátránya viszont a gyártósorba építhetőség 

nehézkessége (a technológia jellegéből adódóan a munkatér teljesen zárt rendszert 

képez) és esetenként a túl nagy fűtési meredekség. A gőzfázisú forrasztási technológia 

már a hetvenes évek óta létezik [2], de ipari alkalmazására mostanáig várni kellett a 

megfelelő hőközlő folyadék hiányában. Az áttörést a néhány éve kifejlesztett ún. 

Galden (inert perfluor-poliéter, PFPE) hőközlő folyadék [3] kifejlesztése hozta meg, 
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de még így is számos nyitott kérdés merül fel a technológia széleskörű alkalmazásával 

kapcsolatban.   

A fent tárgyalt lágyforrasztási technológiák mellett az elektronikai ipar ritkábban 

ugyan, de alkalmaz keményforrasztási technológiákat is, különösen chipek 

kerámiahordozókra történő rögzítése során. A keményforrasztási technológiákat az 

ólommentes váltás kényszere elkerülte, azonban ezen a területen is történtek 

változások az elmúlt években, amelyek közül a legjelentősebbek a hőmérsékletre 

érzékeny szilícium-karbid (SiC) chipek elterjedése [4], valamint a forrasztás során a 

tiszta hidrogén atmoszféra munkavédelmi szempontok miatt törtnő betiltása. A fenti 

jelenségek szükségessé tették az olyan speciális kemencék fejlesztését, amelyek 

pontos hőmérsékletszabályozás mellett képesek formáló gáz atmoszférában 

(90%Ni/10%H2) is megfelelő minőségű kötéseket létrehozni. A 1.3. ábrán a Linn 

típusú formáló gázos keményforrasztó alagútkemence blokkvázlata látható. 

 

1.3 ábra. Linn típusú formáló gázos keményforrasztó alagútkemence sematikus 

vázlata. 

A kemence négy fő részre tagolódik. A kemence elején és végén egy-egy elszívó 

egység található, amely megakadályozza a robbanékony hidrogén elegy kijutását a 

kemence munkateréből. A bejárati elszívót követi a kemence forrasztó zónája, amely 

egy kívülről elektromos fűtéssel ellátott vastag kerámiacső. A fűtőzóna 

csúcshőmérséklete 360-380°C. Ezt követi a hűtőzóna, ahol csövekben keringtetett 

hidegvíz segítségével visszahűtik a forrasztott áramköröket szobahőmérsékletre, 

amelyet a kimeneti oldali elszívás követ. A pontos hőmérséklet-szabályozás mellett a 

technológia egy másik érzékeny pontja az elszívás, és a gázbevetések pontos 

beállítása annak érdekében, hogy az 1.3 ábrán jelölt gázáramlási irányok 

kialakuljanak.   

A fent említett ólommentes forraszötvözetek, valamint az ólommentes forrasztási 

bevonatok minőségi szempontból ma már sok tekintetben túlszárnyalják ólmos 

társaikat, azonban a velük készített áramkörök megbízhatóságával kapcsolatban még 
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vannak megválaszolatlan kérdések. Egyik ezek közül az ón „whisker” képződési 

jelenségek. Az ón whisker egy- vagy polikristály kinövés a tiszta (vagy magas) 

óntartalmú felületi bevonatból, amely rövidzárat okozhat az elektronikus egységben. 

Jellemző átmérője 0,5-20 µm, hossza pedig akár a mm-es nagyságot is elérheti (1.4. 

ábra) [5]. A jelenség pontos mechanizmusa, a whiskerek kialakulási folyamata sok 

részletében még nem teljesen tisztázott. Az általánosan elfogadott teória szerint az ón 

whisker növekedést a rétegben, a kristályszemcsék között kialakuló nyomófeszültség 

gradiens okozza.  Ez többféle módon is előállhat: külső mechanikai feszültség 

következtében; termo-mechanikai feszültség következtében; a rétegfelvitel során a 

rétegben maradó belső feszültségek miatt; a rétegben végbemenő anyagtranszport 

jelenségek miatti intermetallikus és oxidréteg növekedése következtében, valamint a 

korróziós folyamatok miatt kialakuló mechnikai feszültségek létrejöttével. Az ón 

whisker kialakulása a nyomófeszültség „relaxálásának” a következménye [6].  

 

1.4 ábra. Számos hosszabb-rövidebb ón whisker egy alkatrészláb felszínén.  

Az ón whisker jelenségek kialakulásának megakadályozására és csökkentésére az 

elektronikai iparban több módszert is kidolgoztak, amelyek többsége a fent felsorolt 

kiváltó tényezők hatását igyekszik gátolni.  Ezek közé tartozik az ón rétegfelviteli 

paraméterek optimalizálása; a felvitt réteg újrakristályosítása az ón whisker 

növekedés szempontjából ideális kevert szemcseszerkezet elérése céljából; az ón 

ötvözése egyéb fémekkel (Cu, Ag, Bi, stb.); valamint a réz bázisfém és az ónbevonat 

közé elhelyezett köztes fémréteg alkalmazása (általában Ni és Ag) az ón-réz 

intermetallikus réteg kialakulásának megakadályozása érdekében.  Megjegyzendő 

azonban, hogy a fenti módszerek hatásmechanizmusa még nem minden esetben 

tisztázott.  



6 

 

2. Megoldandó problémák és célkitűzések 

A szakirodalom áttekintése alapján megállapítottam, hogy a bevezetésben tárgyalt 

elektronikai technológiai kérdések hő- és anyagtranszport szempontjából történt 

vizsgálatai számos nyitott kérdést tartalmaznak, amelyek a PhD fokozat megszerzését 

követő kutatásaim gerincét alkották.  

A kényszerkonvekciós újraömlesztéses forrasztás vizsgálata során a kutatók 

általában a folyamat termikus szempontból történő leírására törekszenek [7] – ahogy 

tettem azt én is korábban a PhD disszertációmban – a kemencében lezajló áramlási 

viszonyok mellőzésével, vagy leegyszerűsítésével [8]. Azon kutatások, amelyek 

foglalkoznak ugyan a technológia áramlástani aspektusaival, sokszor csak 

kétdimenziós szimulációs eredményekre támaszkodnak [9]. Emellett a mai napig 

jelentős problémák léphetnek fel kis és nagyméretű alkatrészek együttes 

forrasztásakor [10, 11], amelyek - véleményem szerint - nem a kemencék fűtési 

problémáira, hanem sokkal inkább a kemencében uralkodó gázáramlási viszonyokra 

vezethetők vissza.  

Célkitűzések (1. és 2. tézishez): 

 Kényszerkonvekciós újraömlesztő kemencékben az áramlási tér esetleges 

inhomogenitásainak numerikus szimulációkkal történő vizsgálata. 

 A kényszerkonvekciós újraömlesztő kemencék 2 és 3 dimenziós numerikus 

szimulációs modelljeinek összehasonlító elemzése.   

 

A gőzfázisú forrasztási technológia ipari alkalmazása mára ugyan elkezdődött, 

különös tekintettel a kis- és középvállalatok esetében, azonban a széleskörű 

tömeggyártásban történő alkalmazása még várat magára. Ez egyrészt magyarázható 

azzal a fent már tárgyalt technológiai sajátossággal, hogy nehezebb a gyártósorba 

történő integrálása, illetve az alkalmazás elterjedését az is lassítja, hogy nem áll 

rendelkezésre a technológiát megfelelő módon leíró szimulációs modell. Mindezidáig 

egyetlen komolyabb mű foglalkozott a gőzfázisú forrasztás modellezési aspektusaival 

[12], azonban ez túlzottan leegyszerűsített és mára bizonyítottan túl pontatlan 

eredményeket szolgáltatott [13]. Megfelelő szimulációs modellek hiányában a 

technológia adott termékre történő optimalizálása (vagy éppen fordítva, a termék 

technológiára történő gyárthatósági optimalizálása) jóval több időt vesz igénybe, 

emellett magának a technológiának a továbbfejlesztését is gátolja, mivel a technológia 

alkalmazása során lezajló folyamatok (pl. kondenzációs filmréteg kialakulása vagy a 

forrasztott hordozó gőztérre gyakorolt hatása) csak nehézkesen és pontatlanul 

vizsgálhatók mérésekkel. 
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Célkitűzések (a 3. – 7. tézisekhez): 

 Olyan multi-fizikai modellek létrehozása, amelyek a gőzfázisú forrasztás 

szimulációs vizsgálatát kellő mélységben lehetővé teszik, ezzel segítve a technológia 

egyszerűbb implementálhatóságát és továbbfejlesztését. 

 A multi-fizikai modellek segítségével olyan technológiai sajátosságok 

feltérképezése, amelyek mérések segítségével csak nehézkesen és pontatlanul 

lehetségesek.    

  

A Linn típusú formáló gázos keményforrasztó alagútkemence egy, még a forrasztás 

terén is speciálisnak számító „célhardver”, ezért a technológiáról rendelkezésre álló 

tudásbázis és szakirodalom igen kevésnek mondható. Az ipari tapasztalatok alapján a 

klasszikus forrasztásban alkalmazott eszköztár használatával (pl. szimpla 

hőprofilmérés) ez a technológia nehezen kézben tartható, ugyanakkor a 

chiprögzítéssel szemben támasztott minőségi követelmények egyre magasabbak [14], 

és általában meghaladják konzumelektronikai részegységek forrasztott kötéseivel 

szemben támasztott követelményeket. Ennek megfelelően a technológiai 

kulcsparaméterek meghatározása és azok egymásra gyakorolt hatásainak pontos 

ismerete elengedhetetlen a megfelelő minőségi szintek elérése érdekében.    

 Célkitűzés (a 8. tézishez): 

 A Linn típusú formáló gázos keményforrasztó alagútkemence technológiai 

paramétereinek mérésekkel történő feltérképezése és új, a technológiát az 

eddigieknél jobban jellemző technológiai paraméterek meghatározása. 

 

Manapság az ón whiskerek kutatása két jelentős irányzatra bontható: az egyik a 

különféle technológiával készült – akár új, akár régen is használt – ónbevonatok és 

magas óntartalmú ötvözetek whisker képződési hajlamának vizsgálata; a másik az 

olyan új technológiai megoldások kifejlesztése, amelyek meggátolják, vagy legalább 

csökkentik a jelenség előfordulását. Az Elektronikai Technológia Tanszéken 2008-ban 

indított ón whisker kutatás mind a két irányba bekapcsolódott. Az elért eredmények 

közül a számos publikáció és az azokra érkezett hivatkozások mellett kiemelendő Dr. 

Horváth Barbara kolléganőnk PhD disszertációja [15], amelyben a nikkel és az ezüst 

köztesrétegek whisker gátló hatásai mellett az ón-réz ötvözetek whisker növesztési 

tulajdonságait vizsgálta. A disszertáció kiterjedt vizsgálatai ellenére hagyott 

megválaszolatlan kérdéseket az említett területeken, mint például a nikkel 

köztesrétegek és az ón forrasztási bevonat között végbemenő intermetallikus réteg 

kialakulásának jellemzése. Emellett lényeges és tisztázatlan kérdésnek tekinthető, a 

szakirodalomban whisker növekedési szempontból ellentmondásos eredményekkel 

rendelkező „árammentes” (kémiai) ónrétegek whisker növekedési tulajdonságainak 
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tisztázása, mivel ezen bevonatok kedvező áruk és kiváló forrasztási paramétereik 

miatt egyre nagyobb teret nyernek az elektronikai iparban. 

Célkitűzések (a 9. – 11. tézisekhez): 

 A nikkel köztesréteg és az ón forrasztási bevonat között lezajló intermetallikus réteg 

kialakulásának jellemzése, ezzel a nikkel köztesréteg ón whisker képződést gátló 

hatásának mélyebb feltérképezése. 

 Az árammentes (kémiai) ónrétegek ón whisker növekedési tulajdonságainak 

vizsgálata, illetve a jelenséget kiváltó faktorok feltérképezése.    

 

3. Alkalmazott eszközök és módszerek 

A kényszerkonvekciós újraömlesztéses forrasztással kapcsolatos kutatásaim során a 

Robert Bosch Elektronika Kft. által üzemeltetett Rhem V8 típusú kemencét 

használtam, a szimulációs vizsgálatok ANSYS Flunet rendszerben történtek.  

A Robert Bosch Elektronika Kft. számára egyedi igények szerint készült Linn típusú 

formáló gázos alagútkemencével kapcsolatos kutatásaim során a 

hőmérsékletméréshez K-típusú (kromel-alumel) merev acélköpenyes hőelemeket 

alkalmaztam, az adatok feldolgozását MATLAB környezetben végeztem. 

A gőzfázisú forrasztás terén alkotott modelljeimet az Elektronikai Technológia 

Tanszéken található kísérleti gőzfázisú forrasztó berendezés paraméterei alapján 

MATLAB környezetben implementáltam. A szimulációs eszközök kimeneti adatainak 

verifikálásához a modellkészüléken Géczy Attila kollégám által elvégzett kísérletek 

eredményeit használtam fel [16]. A szimulációk során Galden HT170 (perfluor-

poliéter anyagú) folyadék paramétereit használtam, amely a viszonylag alacsonyabb – 

170 °C-os – forráspontja révén lerövidíti az időigényes szimulációs ciklusokat, de a 

folyamat során lezajló jelenségek szempontjából nem különbözik a magasabb 

olvadáspontú ólommentes forraszokhoz alkalmazott LS240-tól.  

Az ón whisker kutatások során a következő kemencéket alkalmaztam az egyes 

öregbítési eljárások során: száraz – meleg tesztekhez Denkal 4K/1100; nedves – 

meleg tesztek: ESPEC SH-241 és ESPEC EHS-211 (HAST). Az analitikai vizsgálatok 

során alkalmazásra került: FEI Inspect S50 SEM elektronmikroszkóp (20 kV gyorsító 

feszültséggel); JEM-9320-FIB-SIM fókuszált ionsugaras megmunkáló berendezés és 

pásztázó ionmikroszkóp (Ga ionforrással és 30 kV gyorsító feszültséggel); JEM-2100F 

TEM transzmissziós elektronmikroszkóp (200 kV gyorsító feszültséggel) felszerelve 

EDS energia diszperzív röntgen spektroszkóppal és SAED „selective area electron 

diffraction” egységgel. A felvételek statisztikai kiértékelése során Photoshop 

képfeldolgozó szoftvert alkalmaztam.  
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4. Új tudományos eredmények 

1. tézis: Numerikus szimulációk segítségével felismertem, hogy a fúvóka-

mátrixos kényszerkonvekciós újraömlesztő kemencék hossztengelye mentén a 

gázáramlás sebesség térben számottevő inhomogenitás léphet fel, amelyet az 

áramkörök „gyárthatóságra” tervezése során figyelembe kell venni.   

Kifejtés: Munkám során megállapítottam, hogy a fúvóka-mátrixos 

kényszerkonvekciós kemence (4.1.a) ábra) hossztengelye mentén kialakuló laterális 

áramlási rétegekben a fűtőzónák ki- és bejárata felé egyre növekvő áramlási sebesség 

alakul ki, amely a hőátadási tényező növekedését vonja maga után, ezáltal térbeli 

inhomogenitást okoz a kemence fűtési képességében. Az iparban általánosan 

alkalmazott hossztengely menti aszimmetrikus szerelőlemez pozíció további 

inhomogenitásokat eredményez.  

 

4.1. ábra. Kényszerkonvekciós forrasztás: a) fúvóka-mátrixos kényszerkonvekciós 

kemence belseje; b) nagyméretű alkatrész körül kialakuló áramlási kép a kemence 

hossztengelye mentén. 

A szerelőlemezen elhelyezett oszlopszerű alkatrészek (magasság > ~5mm), a 

kemence hossztengelye mentén – az alkatrészek távolsága függvényében – 

módosítják a laterális áramlási rétegeket (4.1.b) ábra), időlegesen az áramlásból 

kiárnyékolt területeket létrehozva a szerelőlemez felületén, ezzel drasztikusan 

csökkentve a hőátadást saját maguk közelében. Ez a jelenség mind az oszlopszerű 

alkatrész, mind a közelében elhelyezett kisebb méretű alkatrészek esetén forrasztási 

hibákat eredményezhet. Az eredmények alapján az árnyékolási hatás megszűnik, ha 

az oszlopszerű alkatrészek távolsága a hossztengely mentén nagyobb, mint a fúvókák 

távolsága a fúvóka-mátrixban. Ha ez nem tartható, akkor legalább fél fúvóka távolság 

megtartása javasolt. A fenti jelenségek a kemence keresztirányában egyáltalán nem, 

vagy csak nagyon kis mértékben tapasztalhatóak. 
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2. tézis: Numerikus szimulációk segítségével megállapítottam, hogy a fúvóka-

mátrixos, kényszerkonvekciós újraömlesztő kemencék áramlástani vizsgálata 

során a 2 és 3 dimenziós modellek által szolgáltatott numerikus eredmények 

között jelentős eltérések tapasztalhatók, a vizsgálatok során kizárólag a 2 

dimenziós modellek alkalmazása nem elégséges.  

Kifejtés: Munkám során megállapítottam, hogy a 2 és 3 dimenziós numerikus 

modellek – azonos peremfeltételek és beállítások mellett – a fúvóka-mátrixos 

kényszerkonvekciós kemence hossztengelye mentén nagymértékben eltérő 

sebességértékeket adnak (4.2. ábra).  

 

4.2. ábra. Sebességtér egy fúvóka-mátrixos kényszerkonvekciós kemence 

fűtőzónájában: a) 2 dimenziós modell eredménye; b) 3 dimenziós modell eredménye. 

Bebizonyítottam, hogy a 2 dimenziós modell sebességértékei túlzóak, amit a 2 

dimenziós modellek geometria torzítása okoz. A 2 dimenziós modellekben a gáz 

be/kiáramlási 1 dimenziós „virtuális” felületi aránya nagymértékben eltér a 3 

dimenziós modellek valóságos 2 dimenziós felületi arányától, amely eltérés 

megegyezik a sebességeknél tapasztalható eltérés mértékével: 

/ max

/ max

(2 ) (2 )

(3 ) (3 )

I O

I O

G D U D

G D U D
  (1) 

ahol GI/O a gáz be/kiáramlási felületének aránya és Umax a maximális áramlási 

sebesség. A 2 dimenziós modell eredményei tovább romlanak, ha a valóságos 

állapotot vizsgálva a fűtőzónába még szerelőlemezt is helyezünk, ezért a fúvóka-

mátrixos kényszerkonvekciós kemencék áramlástani vizsgálatánál elengedhetetlen a 

3 dimenziós modellek alkalmazása.  
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A fentiek mellett meg kell jegyezni, hogy a 2 dimenziós modellek az abszolút sebesség 

értékeket leszámítva az áramlási teret megfelelően közelítik, így nagyobb alkalmazási 

szabadságuk miatt jól használhatók a 3 dimenziós modellek szempontjából kritikus 

részeken (pl. sarkok) az áramlási tér finomítására. 

 

3. tézis: Multi-fizikai modellt alkottam a gőzfázisú forrasztás során végbemenő 

fűtőfolyadék-párolgás és a párolgás miatt kialakuló gőztér hőmérséklet- és 

koncentráció eloszlásának vizsgálatára. A modellt numerikus szimulációs 

eszközként implementáltam. 

Kifejtés: A modell a többfázisú rendszerben a fázisátalakulás során párhuzamosan 

végbemenő, és egymásra kölcsönösen ható energia és anyagtranszport folyamatokat 

kezeli és számítja.  

 

4.3. ábra. Gőzkoncentráció (a-c) és gőzhőmérséklet (d-f) eloszlás a munkatér 150 

mm-nél vett keresztmetszetében, 6, 8 és 12 perccel a fűtés megkezdése után. 

Ezek a következők: a hővezetés miatti energiatranszport, a párolgás miatti 

anyagtranszport, a gőztérben és a folyadékban kialakuló diffúzió miatti 

anyagtranszport, valamint az anyagtranszport miatt kialakuló energiatranszport. 

A modellt véges differencia módszer alkalmazásával, numerikus szimulációs 

eszközként implementáltam, egy a tanszéken található gőzfázisú forrasztó 

kemencére. A modell (a továbbiakban „kemence modell”) képességeit valós 

problémák szimulációival prezentáltam (4.3. ábra). Részt vettem a kemence modell 

hőmérsékleteloszlás és térfogatáram méréssel történő verifikációjában. A kemence 

modell implementálásával bebizonyítottam, hogy a véges differencia módszer 
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egyszerűsége, ugyanakkor rugalmassága miatt - a ma rendelkezésre álló számítási 

kapacitások révén - kiválóan alkalmas multi-fizikai problémák kezelésére. 

 

4. tézis: Multi-fizikai modellt alkottam a gőzfázisú forrasztás során a 

forrasztandó hordozó felszínén bekövetkező kondenzáció miatti gőztér 

paraméter (hőmérséklet és koncentráció) változások dinamikus vizsgálatára. A 

modellt numerikus szimulációs eszközként implementáltam. 

Kifejtés: A modell a gőztérben merített forrasztandó hordozó felületén bekövetkező 

kondenzációs fázisátalakulás miatt párhuzamosan végbemenő, és egymásra 

kölcsönösen ható energia- és anyagtranszport folyamatokat kezeli és számítja. A 

modellben alkalmazott rétegszerkezet és transzportfolyamatok a 4.4. ábrán láthatók, 

ahol mcn a kondenzációs anyagtranszport, Ecn a kondenzációs energiatranszport,  

qvp-cn a hőtranszport a gőz-kondenzációs filmréteg határfelületén és qcn-so a 

hőtranszport a kondenzációs filmréteg-szilárd határfelületén.  

 

4.4. ábra. A kondenzációs modell rétegszerkezete és a számított 

transzportfolyamatok.  

A kondenzációs modellt az implementálás során a 4. tézisben ismertetett kemence 

modellbe ágyaztam, egy ún. „co-simulation” technika segítségével, amelynek lényege, 

hogy a modellek együtt futnak és minden futási lépésben adatot cserélnek. Ezzel 

elértem, hogy a futási idő számottevő növelése nélkül a kondenzációs modell egy 

nagyságrenddel finomabb rácsfelosztásban működhessen. A kondenzáció 

számításához a modell verifikációja során meghatároztam a fűtőfolyadék harmatpont 

modell paramétereit.  

 

5. tézis: A 3. és 4. tézisben ismertetett modellek segítségével bizonyítottam, 

hogy a gőzfázisú forrasztás során a forrasztott hordozó fűtésében jelentős 
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szerepet játszik a gőztérből hővezetés útján érkező hő, valamint, hogy a 

forrasztott hordozóra környezetében végbemenő intenzív kondenzáció jelentős 

hatással van a gőztér termikus diffuzivitására.  

Kifejtés: Eredményeim alapján az érdemi kondenzáció a hordozó felületén a 

csúcshőmérséklet elérésénél jóval hamarabb (annak ~70%-ánál) leáll, és onnantól a 

fűtésében a hővezetés dominál. A forrasztandó hordozó bemerítése jelentősen 

csökkenti a gőztér koncentrációját a bemerítés környezetében (4.5 ábra).  A 

koncentráció-csökkenés lineárisan csökkenti a gőztérben tárolt hőenergiát és növeli a 

gőztér termikus diffúzivitását, amely kifejezi az anyag vezetőképességét a termikus 

energiatárolási képességéhez viszonyítva: 

2 /
s

m s
C





     (2) 

ahol λ a hővezetési állandó [W/m.k], Cs a fajlagos hőkapacitás [J/Kg.K] és ρ a sűrűség 

(koncentráció) [Kg/m3]. A fenti jelenség összességében csökkenti a gőztérből 

hővezetés útján a kondenzációs filmrétegbe érkező hőt. 

 

4.5. ábra. Gőzkoncentráció alakulása a hordozó bemerítését követően a kemence 150 

mm-nél vett kereszt- (bal) és 100 mm-nél vett hosszmetszetében (jobb): a) 1 s, b) 3 s, 

c) 25 s. 
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A jelenség szemléltetésére a forrasztott hordozó fűtésben a 4.6 ábrán a mért értékek 

mellett két számított esetet vetek össze: a valós esetet (folytonos vonalak) és egy elvi 

eset, amikor a harmatpont „kikapcsolásával” a kondenzáció nem áll le a hordozó körül 

(szaggatott vonalak). Az elvi esetben a gőztér – és a benne tárolt hőenergia – elfogy a 

hordozó körül, így a fűtés nem képes követni a mért (valós) értéket. Mindezek alapján 

bebizonyítottam, hogy a gőztérből hővezetés útján érkező hő jelentős hányadot (akár 

15-20%-ot) képez a forrasztás során szükséges energiamennyiségben. 

 

4.6. ábra. A hordozó hőmérsékletváltozása és körülötte lévő gőz koncentráció 

változása. 

 

6. tézis: Multi-fizikai modellt alkottam a gőzfázisú forrasztás során a 

forrasztandó hordozó felszínén kialakuló kondenzációs filmréteg 

kialakulásának dinamikus vizsgálatára. A modellt numerikus szimulációs 

eszközként implementáltam. 

Kifejtés: A modell a gőztérbe merített forrasztandó hordozó felületén kialakuló 

kondenzációs filmréteg dinamikus változását és a benne párhuzamosan végbemenő 

és egymásra kölcsönösen ható, energia- és anyagtranszport folyamatokat kezeli és 

számítja. (Az előzőekben ismertetett modellek – az irodalom alapján – konstans 

kondenzációs filmréteget feltételeztek.) A forrasztott hordozó felső oldalán a 

kondenzációs filmréteg folyamatosan a hordozó széle felé áramlik a benne  kialakuló 
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hidrosztatikai nyomáskülönbség miatt, ezáltal létrehozva egy konvektív 

energiatranszportot az anyagtranszport mellett. A felületi feszültség következtében a 

kondenzációs filmréteg a hordozó tetejéről az aljára folyik. Az alsó oldalon a csepegés 

csak akkor indul meg, ha a felületi feszültségből származó erő már nem tud 

ellentartani a folyadékra ható gravitációs erővel szemben. A hordozó alsó szélén 

felgyülemlő folyadék az alsó kondenzációs filmrétegben is hidrosztatikai 

nyomáskülönbséget okoz, ami az alsó oldalon is a folyadék mozgását eredményezi, 

először a szélektől a hordozó közepe felé, majd onnan vissza a szélek felé. 

A kondenzációs modellt az implementálás során a 4. és 5. tézisben ismertetett 

kemence és kondenzációs modellbe ágyaztam (4.7 ábra), a korábban ismertetett „co-

simulation” technika segítségével.  

 

4.7. ábra. Az egymásba ágyazott modellek geometriai struktúrája (rácsszerkezete) az 

alkalmazott kemencében. 

A modell segítségével vizsgálható, hogy a dinamikusan változó kondenzációs 

filmréteg vastagsága hogyan befolyásolja a forrasztott hordozó fűtését.  

  

7. tézis: A 6. tézisben ismertetett modell segítségével megmutattam, hogy a 

gőzfázisú forrasztás során a forrasztott hordozó felszínén kialakuló 

kondenzációs filmrétegnek nincs statikus állapota, illetve, hogy a forrasztási 

folyamat során a hordozó felső és alsó oldala között jelentős a kondenzációs 

filmréteg vastagságának a különbsége. A fenti jelenségek számottevő fűtési 

gradiens különbséget okoznak a forrasztott hordozó felszínén. 

Kifejtés: Az eredményeim alapján a kondenzáció intenzív a hordozó bemerítését 

követő néhány másodpercben (4.8.a) ábra).  
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4.8. ábra. A kondenzációs filmréteg paraméterei a hordozó alsó (balra) és felső 

(jobbra) oldalán: a) kondenzációs filmréteg vastagsága; b) áramlási sebesség; c) 

hőmérsékletkülönbség a hordozó felszínén. 

A hordozó felső oldalán a kondenzációs filmréteg néhány másodperc alatt eléri a 

maximális vastagságát, majd csökkenni kezd. A panel széle felé haladva az áramlási 

sebesség egyre növekszik (4.8.b) ábra). A hordozó alsó oldalán a kondenzációs 
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filmréteg vastagága exponenciális szaturációs jelleget mutat. Eleinte a kondenzáció és 

a felső oldalról lefolyó folyadék dominál a növekedésben, majd a csepegés 

megindulását követően a réteg vastagsága közel állandó értéket vesz fel egy 

maximum körül, amit a felületi feszültségből eredő erő még meg tud tartani. A felső 

oldallal ellentétben az alsó oldalon nem alakul ki domináns áramlási irány, ami az 

áramlási sebesség fluktuációját okozza (4.8.b) ábra). A kondenzációs filmrétegben 

kialakuló konvekciós energiaáramlás hőmérsékletkülönbséget okoz a hordozó szélei 

és középpontja között (4.8.c) ábra), mind az alsó, mind a felső oldal esetében. Ezt a 

forrasztás során figyelembe kell venni. 

Bebizonyítottam, hogy a gőzfázisú forrasztás numerikus szimulációja pontosabbá 

válik a dinamikus kondenzációs filmréteg használatával, mint a statikussal. 

 

8. tézis: Felismertem, hogy a Linn típusú formáló gázos keményforrasztó 

alagútkemence termikus beállítása során a szimpla fűtési profil (hőprofil) 

meghatározása nem elégséges. A selejtmentes gyártás érdekében térbeli 

termikus jellemzés szükséges a kemence dinamikusan változó fűtési 

hőmérséklete és fűtési időállandója által. 

Kifejtés: A kemencében egyidejűleg hőkezelt alapanyag hőkapacitása összemérhető a 

kemence fűtőterének hőkapacitásával és ez negatívan hat a kemence fűtési 

képességére, ami a fűtési hőmérséklet (Th) csökkenését és a fűtés időállandó (τ) 

növekedését jelenti.  

 

4.9. ábra. A Linn típusú Si keményforrasztó kemence hőprofilja. 

A kemence igyekszik a fenti hatást kompenzálni, ami azt vonja maga után, hogy a 

forrasztási művelet egy jelentős szakaszában – a beállítások alapján elvileg fix – fűtési 
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paraméterek nem tekinthetők állandónak sem időben sem térben, hanem 

dinamikusan változnak (4.9 ábra). Ennek megfelelően a kemence aktuális 

hőmérséklete a következő képlettel modellezhető: 

/ ( , )

0 0( , ) ( ( , ) ( , )) (1 )t r t

hT r t T r t T r t e      (3) 

ahol, T(t0) a kiindulási hőmérséklet, t az idő és r a hely. Munkám során megmutattam, 

hogy a kemencében mért hőprofilok megfelelő dekompozíciója után görbeseregek 

regressziójával a dinamikus fűtési hőmérséklet és a fűtési időállandó elfogadhatóan kis 

hibával meghatározható mind térben, mind időben (4.10 ábra), így ezen paraméterek 

ismeretében a forrasztott kötések minősége javítható. 

 

4.10. ábra. A dinamikus fűtési paraméterek változása a forrasztás során: a) fűtési 

hőmérséklet; b) fűtési időállandó. 

 

9. tézis: Igazoltam, hogy magas hőmérsékletű öregbítés során az Sn/Cu és Sn/Ni 

réteghatárokon az intermetallikus réteg növekedésének jellege megegyezik, 

illetve, hogy az Sn/Cu és Sn/Ni rétegszerkezetek között tapasztalt ón whisker 

növekedésbeli különbségek egyik fő tényezője az Sn réteg felvitelekor 

kialakuló (kezdeti) intermetallikus rétegek szerkezetbeli különbségei. 

Kifejtés: Kísérletem során két féle rétegszerkezetet hoztam létre:  

 réz bázis fém galvanikus ón bevonattal ellátva,  

 réz bázis fém galvanikus nikkel majd galvanikus ón bevonattal ellátva.  

A mintákat 125°C -os öregbítésnek vetettem alá.  Az öregbítés során vizsgáltam  az 

Sn/Ni és Sn/Cu réteghatárokon az intermetallikus réteg képződését (4.11 ábra).  

Igazoltam, hogy magas hőmérsékletű öregbítés során az Sn/Cu réteghatárán 

keletkező Cu6Sn5 összetételű intermetallikus réteg növekedési gradiense nagyobb, 
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mint az Sn/Ni réteghatárán keletkező NixSny összetételű intermetallikus rétegé. Ezzel 

szemben az egyes intermetallikus réteg típusok növekedési rátái között a különbség 

jóval kisebb. A Cu6Sn5 összetételű intermetallikus réteg felületi érdessége – ami az Sn 

rétegre kifejtett mechanikai feszültség méretében jelentős szerepet játszik – nagyobb, 

mint a NixSny összetételű intermetallikus rétegé. Mindazonáltal amplitúdóeloszlás 

függvények vizsgálatával kimutattam, hogy a Cu6Sn5 és a NixSny összetételű 

intermetallikus rétegek felületi érdességének változása a magas hőmérsékletű 

öregbítés során csak kismértékben tér el. A fentiek alapján a rétegszerkezetek között 

tapasztalt ón whisker növekedésbeli különbségek egyik fő tényezője az Sn réteg 

felvitelekor kialakuló (kezdeti) intermetallikus rétegek szerkezetbeli különbségei. 

4.11. ábra. Fókuszált Ionsugárral (FIB) készült keresztmetszet analízis 125°C-os emelt 

hőmérsékletű öregbítésnek kitett mintákról: a) az Sn/Cu; b) Sn/Ni.  

 

10. tézis: Igazoltam, hogy az Sn/Ni réteghatáron az Sn felvitele után rögtön 

mind a három lehetséges intermetallikus fázis (Ni3Sn4, Ni3Sn2 és Ni3Sn) jelen 

van a kialakuló intermetallikus rétegben, a következő sorrendben az Ni 

rétegtől az Sn felé haladva: Ni3Sn, Ni3Sn2, Ni3Sn4.  

Az eredmények a 4.12. ábrán láthatók. Az intermetallikus rétegben az egyes 

vegyületek aránya közel állandó marad a magas hőmérsékletű öregbítés során. 
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4.12. ábra. Transzmissziós elektronmikroszkóppal (TEM) készült Sn/Ni réteghatár 

analízise az Sn réteg felvitelét követően: a) TEM BF kép, b) TEM vonal analízis 

eredménye, c) TEM elektron diffrakciós analízis P7–P10, d) TEM elektron diffrakciós 

analízis P1–P6, e) TEM elektron diffrakciós analízis P1 felett. 
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11. tézis: Igazoltam, hogy magas hőmérsékletű öregbítés hatására a 0.5 – 2.5 μm 

vastagságú kémiai ónréteg is képes ón whisker növesztésre, valamint, hogy 

vastagabb galvanikus ónrétegek esetén a whisker növekedés szempontjából 

jelentős hatást gyakorló korróziós effektusok a kémiai ónrétegekből történő 

whisker növekedésre nincsenek hatással. 

Kifejtés: Kísérleteim során azt tapasztaltam, hogy a 0.5 – 2.5 μm vastag tartományba 

eső kémiai ónrétegek esetén az ón whisker jelenségek kialakulására leginkább a 

hőmérséklet emelése van hatással. Az olyan öregbítési tesztek során, ahol a 

hőmérséklet meghaladja a 100ºC-ot, a tesztek elején az ónréteg relaxációja várható, 

ami csökkentheti a whiskerek számát, de a tendencia 50-150 óra után az 

ellenkezőjére fordul. A magas páratartalom whisker indukáló hatása a kémiai 

ónrétegek esetén kizárható, mivel a korrozív hatás kifejtésére nem jut elég idő.  

 

4.13. ábra. Transzmissziós elektronmikroszkóppal (TEM) készült ón whisker 

rétegszerkezet analízis: a) TEM BF image, b) a terület EDX elemanalízise c) TEM 

elektron diffrakciós analízis eredménye M1-7, d) TEM elektron diffrakciós analízis 

eredménye 8-10. 
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Az Cu6Sn5 intermetallikus réteg hamarabb felemészti a vékony kémiai ónréteget, 

minthogy a korrózió érdemben beindulhatna. A fentiek alapján a 0.5 – 2.5 μm vastag 

tartományba eső kémiai ónrétegek esetén az ón whisker jelenségek fő kiváltó faktora 

a hőmérséklet indukálta intermetallikus rétegnövekedés. A vizsgált whiskerek alatt 

az intermetallikus réteg általában jóval egyenetlenebb volt, mint a környező 

területeken (4.13. ábra), ami a nagyobb fajlagos felület miatt nagyobb kompresszív 

stresszt okoz a környező ónszemcsékben. Az elektron diffrakciós vizsgálatok alapján 

a whiskerek bázisszemcséjének orientációja eltért az őt körülvevő szemcsék 

orientációjától, emellett a megvizsgált whiskerek bázisszemcséi a kémiai ónrétegek 

egyik preferált orientációjával rendelkeztek, amely Miller indexe: [0 1 -2]. 
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5. Az eredmények hasznosulása 

Az 1. tézisben ismertetett eredmények alapján tervezési javaslatokat fogalmaztam 

meg a nyomtatott huzalozású áramkörök fúvóka-mátrixos kényszerkonvekciós 

kemencékre történő gyárthatóság optimalizálása terén [S1], amely javaslatok 

betartásával elvárható a gyártási selejt csökkenése és a kötések minőségének 

növekedése. 

A 2. tézisben vázolt eredmények alapján modellezési javaslatokat fogalmaztam meg 

a fúvóka-mátrixos kényszerkonvekciós kemencék áramlástani vizsgálata terén [S2], 

amely javaslatok betartásával egy adott probléma esetén a szükséges számítási 

kapacitás csökkenthető, valamint a nem kívánt számítási hibák elkerülhetők.  

A 3. tézisben bemutatott eredmények segítségével Géczy Attila kollégám sikeresen 

optimalizálta a tanszéki kísérleti gőzfázisú forrasztóberendezés munkaterének 

méretét, ezen felül a modellre épülő numerikus szimulációs szoftver segítségével 

elért eredményeiből tézist fogalmazott meg a Ph.D. disszertációjában. Az elért 

eredmények hasznosultak a BME Új Széchenyi Terv keretén belül meghirdetett „Új 

tehetséggondozó programok és kutatások a Műegyetem tudományos műhelyeiben” 

című projektben (Projektazonosító: TÁMOP - 4.2.2.B-10/1--2010-0009).    

Az 4. és 5. tézisben ismertetett eredmények alapját képezhetik a gőzfázisú 

forrasztással készülő nyomtatott huzalozású áramkörök tömeggyártásba vitele előtti 

hőprofil számításoknak és beállításoknak, valamint a kemencében az optimális 

munkatér meghatározásának. Az elért eredmények részét képezik a 2013-ban elnyert 

Bolyai János kutatói ösztöndíjam programjának.  

A 6. és 7. tézisben vázolt eredmények alapján „gyárthatóságra tervezési” 

kritériumokat fogalmaztam meg a nyomtatott huzalozású áramkörök gőzfázisú 

forrasztással történő szerelése terén [S5]. Az elért eredmények részét képezik a 

2013-ban elnyert Bolyai János kutatói ösztöndíjam programjának.  

A 8. tézisben ismertetett eredmények direktben hasznosultak a kutatást megrendelő 

Robert Bosch Elektronika Kft-nél. A bemutatott módszer eredményei alapján 

javaslatot tettem, hogy csökkentsék a kemence belső sorainak terhelését, ezáltal 

homogénebb hőátadást érnek el a kemence teljes munkaterében. A beavatkozást 

követően csökkent a gyártott selejt aránya és javult a forrasztott kötések mechanikai 

szilárdsága.  

A 9. és 10. tézisben ismertetett eredmények hasznosultak a BME Új Széchenyi Terv 

keretén belül elnyert „Kutatóegyetem pályázatában” (Projektazonosító: TÁMOP-
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4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0002), a Nanofizika, nanotechnológia, anyagtudomány 

(NNA) alprojektjében. 

A 11. tézisben ismertetett eredmények hozzájárultak azon felismeréshez, hogy az 

eddig az iparban „ón whisker mentesnek” hitt kémiai ónrétegek is képesek whisker 

jelenségeket produkálni, emellett bázisát képezhetik további kutatásoknak ebben a 

témában. A kutatás témája hasznosult a BME – NIMS (National Institute for Material 

Science) kutató intézet közös együttműködési programjában. 
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2. tézis: 

[S2] B. Illés, Comparing 2D and 3D numerical simulation results of gas flow velocity in 

convection reflow oven, SOLDERING & SURFACE MOUNT TECHNOLOGY 26/x (2014) 

xx-xx (IF = 0.816 (2012)), közlésre elfogadva 

3. tézis:  
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9. és 10. tézis:  

[S7] B. Illés, B. Horváth, G. Harsányi, Effect of Strongly Oxidizing Environment on 

Whisker Growth form Tin Coating, SURFACE AND COATING TECHNOLOGY, 205 

(2010) 2262-2266. (IF=2.135) 

[S8] B. Horváth, B. Illés, T. Shinohara, G. Harányi, Effects of Humidity on Tin Whisker 

Growth - Investigated on Ni and Ag Underplated Layer Construction, THIN SOLID 

FILMS 520 (2011) 384-390 (IF=1.890) 

[S9] B. Horváth, B. Illés, T. Shinohara, Growth of intermetallics between Sn/Ni/Cu, 

Sn/Ag/Cu and Sn/Cu layered structures, THIN SOLID FILMS 556 (2014) 345-353. 

(IF=1.604 (2012)) 

11. tézis:  

[S10] B. Illés, B. Horváth, Whiskering Behaviour of Immersion Tin Surface Coating, 

MICROELECTRONICS RELIABILITY 53 (2013) 755-760, (IF = 1.137 (2012)) 
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