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1 Bevezetés 

Motiváció 

A lézerek fejlődése és terjedése az ipari környezetben és ipari alkalmazásokban is folyamatos. Ennek 

kellő húzóerőt ad a hatékonyság és a gazdaságosság növelésének lehetősége is, de motiválja ezt az 

elektronikai termékek és az ezeket felépítő alkatrészek méretének csökkentése és az ezzel 

összefüggő igény a megmunkálás, a gyártás egyre nagyobb precizitására.  

Az elektronikai termékek előállításában is évről évre jelennek meg azok az új technológiák, amelyek 

a lézeres megmunkálás előnyeit és lehetőségeit integrálják. A lézeres direktlevilágítás és a lézeres 

fúrás napjainkban már a hagyományos technológiák közé tartozik, csakúgy, mint például 

vonalkódok vagy mátrixkódok gravírozása. Ha egy üzem ilyenfajta technológiát kíván bevezetni, 

számos gyártó termékpalettájáról választhat készüléket.  

A lézerek folyamatos előretörése mindaddig kísérte az általános méretcsökkentési trendeket, amíg 

a kialakítandó struktúrák mérete el nem érte a lézernyaláb fókuszátmérőjének, azaz a megmunkáló 

„szerszám” méretének nagyságrendjét. Amellett, hogy a lézerek továbbra is utat törnek maguknak 

számos technológiai lépés kiváltásával vagy akár újak születésével, mégis egyes anyagok 

megmunkálásában, vagy bizonyos, már a 10 µm nagyságrendjébe eső méretű struktúrák 

kialakításában a lézerek használata akadályokba ütközhet. Ennek egyik oka többnyire, hogy a 

munkadarab különböző, pl. áramköri mintázattal rendelkező anyagrétegekből épül fel, amelykel 

mind másfajta módon lép kölcsönhatásba a lézersugár. Másrészt nem hagyható figyelmen kívül az 

sem, hogy a lézeres megmunkálás során érintett térfogatban az anyagok viselkedése megváltozik, 

azaz hiába ismerünk szobahőmérsékleten meghatározott anyagi paramétereket, ha a megmunkálás 

során a lézernyaláb akár több száz fokos, megváltozott szerkezetű anyaggal találkozik.  

A jelenleg piacon levő lézeres megmunkáló berendezések nincsenek felkészítve arra, hogy 

figyelembe vegyék a fent említett két szempontot és ez komoly akadálya annak, hogy a lézerekkel 

olyan alkalmazásokat fejleszthessünk ki, amelyek a tömeggyártásban jelenleg elképzelhetetlenek. A 

továbblépést akadályozza az is, hogy a több évtizedes kutatások ellenére sem ismerjük még a lézer-

anyag kölcsönhatás számos mechanizmusát és az anyagok tulajdonságainak megváltozásáról sincs 

még teljes képünk.  

E dolgozat célja, hogy eredményein keresztül egy olyan modell születését segítse elő és annak 

érvényességét igazolja, amely lehetővé teszi bizonyos anyagok körében a lézeres strukturálás akár 

impulzusról impulzusra történő megtervezését, figyelembe véve a megmunkálandó 

rétegszerkezetet és az abban lejátszódó folyamatokat. A modell alapján egy olyan szimulációs 

eszköz fejlesztésére nyílik lehetőség, amely az egyes gyártmányok gyártási dokumentációi alapján 

előállítja a lézeres megmunkálás terveit.  

A saját modell alkotását azért láttam szükségesnek, mert a szakirodalom tanulmányozása során 

nem találkoztam olyan jellegű kutatásokkal, amelyek figyelembe vették volna a hajlékony, polimer 

alapú áramköri hordozók réz áramköri vezetőmintázatának hatását az anyag megmunkálására. Az 

általam alkalmazott UV Nd:YAG lézerforrás kutatómunkám kezdetén indult – máig tartó – hódító 

útjára az elektronikai technológia területén. Dolgozatomban a hajlékony áramköri hordozók 

leggyakrabban alkalmazott alapanyagát, a poliimidet vetettem vizsgálat alá, elsősorban azzal a 
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céllal, hogy megismerjem kölcsönhatásának jellegét az UV Nd:YAG lézerrel és ennek alapján egy 

fenomenologikus megközelítésű modellt alkothassak.  

A dolgozatban leírt kutatás nem anyagtudományi irányból közelíti meg a lézeres ablációt, hanem 

annak technológiáját elemzi, többek között anyagtudományi vizsgálati módszerek segítségével. 

A dolgozat szerkesztésének néhány szempontja 

A lézerek és a polimerek tudományának is kialakult magyar szakszókincse van, munkám során 

szerencsére ritkán találkoztam magyar megfelelő nélküli kifejezéssel. A dolgozat fogalmazásában 

egyébként külön feladatként koncentrálok arra, hogy kerüljem az idegen szavak használatát. 

A témám egyik kulcsszava, az abláció, a latin ablatio szóból származik, amely eltávolítást, elhordást 

jelent, és valamilyen anyag felső rétegeire vonatkozik. A magyar megfelelőjét több tudományág 

használja, így beépült többek között a geográfia, az orvoslás, a jog, de még a tűzvédelem területére 

is. A dolgozatban az abláció szinonimájaként fogom használni az anyageltávolítás szót. 

Kutatásaimat az elektronikai technológia területén végeztem. (Az elektronikai technológia az a 

tudományos és ipari terület, amely elektronikus áramkörök hordozóinak, alkatrészeinek és ezek 

összekapcsolásának tervezésével, megvalósításával és megbízhatóságával foglalkozik.) Erre többször 

hivatkozom a dolgozatom során, elsősorban azért, hogy a munkámat elhelyezzem, és leszűkítsem 

mind az alkalmazott anyagok, mind a berendezések, mind a célok és megoldások halmazát. 
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2 Poliimidek lézeres ablációja (szakirodalmi összefoglalás) 

Legtágabb értelemben a dolgozatnak két kulcsszava van: lézerek és polimerek. Napjainkra mindkét 

területnek óriási szakirodalma keletkezett. A könyvtárakat megtöltő forrásanyagból egy olyan 

kivonatot készítek az elkövetkező oldalakon, amely szorosan összefügg a kutatási témámmal. A 

területek egyetemi tananyagszintű ismeretei önmagukban meghaladnák a rendelkezésre álló 

helyet, de a dolgozat műfaja nem is kívánja, hogy pár definíción és értelmezésen kívül további 

általános bemutatást készítsek akár a lézerekről, akár a poliimidekről.  

2.1 Lézerek az elektronikai technológiában 

2.1.1 A lézerek fő jellemzői 

A lézer szó az angol laser betűszóból ered, amely a Light Amplification by Stimulated Emission of 

Radiation kifejezés rövidítése. A lézerek elméleti alapjait már Einstein lefektette a XX. század elején, 

de a gyakorlati megvalósításra 1960-ig kellett várni, amikor T. H. Maiman először hozott működésbe 

egy mesterséges rubin alapú szilárdtest lézert [1]. Innentől kezdve a lézerek fejlődése napjainkig 

töretlen és az eltelt 48 sikeres év után is még jelentősebb technológiai áttörést vár a szakma a 

lézerektől és alkalmazásaiktól. 

A lézerek különleges tulajdonságainak alapját az indukált emisszió adja, és az a műszaki konstrukció 

(az optikai rezonátor), amely az indukált emissziót munkára bírja és kézben tartja. Ezek adják és 

határozzák meg a lézernyaláb három fő jellemzőjét [2]: 

• a spektrális tisztaságot, 

• az irányítottságot, és 

• a fotonok térbeli és időbeli koherenciáját. 

Weber 1999-es könyvében [3] közel 770 oldalon keresztül sorolja fel azt a több mint 15.000 

hullámhosszt, amelyen különböző elemek és anyagok kombinációjával, különböző halmazállapotban 

lézerműködést fedeztek fel és publikáltak. A frekvencia-átalakítás fejlődő technikái (pl.: harmonikus-

generálás, Raman eltolás) tovább szélesítik a lefedett spektrumot. A pár nanométeres hullámhosszú 

röntgen-lézertől egészen a távoli infravörös tartományban sugárzó, több száz mikrométeres 

molekulalézerekig, és a femtoszekundomos impulzushossztól a folyamatos üzemű lézerforrásokig 

válogathatunk. 

Az iparban széleskörűen elterjedt és tömeggyártáshoz alkalmazott lézerforrás típusok száma 

azonban a tízet sem éri el. Ennek oka, hogy csak néhány típus üzemeltethető gazdaságosan a 

megkívánt lézerteljesítmény leadása mellett [4]. 

2.1.2 Az elektronikai technológiában alkalmazott lézerek 

Az elektronikai technológiában elsősorban az Nd:YAG szilárdtest lézereket, a CO2 gázlézereket és az 

excimer lézerforrásokat használják [5].  
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Nd:YAG lézerek 

A szilárdtest lézerek zászlóvivője az Nd:YAG lézer, amelynek aktív közege a neodímiummal (Nd3+) 

adalékolt ittrium-alumínium-oxid (Y3Al5O12) kristály. A neodímium négy energiaszintje vesz részt a 

lézerműködésben, ami előny a populáció inverzió létrehozásában, a jó hővezetésű YAG kristály 

pedig akár a folyamatos üzemmódú működtetést is lehetővé teszi.  

Az elmúlt 10 év két fontos újdonságot adott az Nd:YAG lézerek világának is: a lézerdiódás gerjesztő 

fényforrást és a frekvenciatöbbszörözés lehetőségét. Előbbi egy nagyságrenddel növelte meg a 

lézerforrás összhatásfokát és tette könnyebben üzemeltethetővé a berendezést, utóbbi pedig a 

látható és az UV tartományban is kihasználhatóvá tette az Nd:YAG lézerek előnyös tulajdonságait.  

Az Nd:YAG lézerek impulzusüzemű működését impulzusos gerjesztéssel vagy Q-kapcsolással 

valósítják meg. A Q-kapcsoló a rezonátoron belüli optikai zár, amelyet úgy vezérlünk, hogy lehetőleg 

a populáció inverzió maximumának elérése után – a lehető leggyorsabban – kinyitjuk, azaz szabaddá 

tesszük a fotonok útját [4]. 

Az Nd:YAG lézer – az anyagmegmunkálás szempontjából lényeges – tulajdonságait mutatja a 1. 

táblázat, a másik két bemutatott lézerforrás adataival együtt. 

1. táblázat Az elektronikai technológiában leginkább alkalmazott lézerforrások válogatott paraméterei 

 Nd:YAG lézer CO2 lézer Excimer lézerek 

Használt hullámhosszak alap: 1064 nm 

konvertált: 532 nm 

355 nm 

266 nm 

 

általában: 10,6 µm 

ritkábban: 9,4 µm 

9,6 µm 

pl.: F2: 157 nm 

ArF: 193 nm 

KrF: 248 nm 

XeCl: 308 nm 

XeF: 351 nm 

Energia eloszlás profilja a nyaláb 
keresztmetszetében 

ideális esetben Gauss-
eloszlás 

ideális esetben Gauss-
eloszlás 

ideális esetben 
homogén 

Lézerimpulzusok hossza általában  15-150 ns 10-100 µs 10-30 ns 

Legnagyobb impulzusismétlési 
frekvencia 

100.000 Hz 100.000 Hz 5.000 Hz 

Legnagyobb impulzusenergia 
nagyságrendje 

10 mJ 100 mJ 1 J 

A táblázatban feltüntetett értékek és tartományok nem fedik le a teljes piaci választékot. 

Munkám szempontjából kiemelt fontosságú az Nd:YAG lézerek frekvencia-háromszorozott, azaz 

355 nm-es hullámhosszon működtetett változata. A dolgozatban erre használom az UV Nd:YAG 

megnevezést. A frekvencia konverzióját nem-lineáris kristályokkal valósítják meg, amelyek 

konverziós hatásfoka intenzitásfüggő. Az ideális esetben TEM00 módusú, körszimmetrikus, 

alapharmonikus nyaláb (1064 nm) minőségén ez a művelet némileg ront, de ennek mértékét a 

gyártó megadja és lehetőség van a nyaláb intenzitás-eloszlási profiljának házon belüli mérésére is 

megfelelő eszközzel. A frekvencia-konverzió a lézerforrás összhatásfokát csökkenti [6].  

Szén-dioxid lézerek 

A CO2 lézerek is nagy fejlődésen mentek át az utóbbi évtizedben. A korábban leginkább óriási, akár 

több 10 kW folyamatos teljesítménye miatt népszerű lézerforrásnak ma már számos 

impulzusüzemű megvalósítása van. A CO2 lézer működésében ugyancsak négy energiaszint vesz 

részt, a CO2 molekula különböző rezgési (hajlító és nyújtó) módusai közötti átmenetekkel. Az ilyen 
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átmenetekhez tartozó kis energiakülönbségeknek köszönheti a lézer a 10 µm körüli hullámhosszát. 

Számos konstrukciója létezik, ezek elsősorban a rezonátor optikai felépítésében, a gerjesztés 

módjában és a lézerközegként funkcionáló gázkeverék hűtési/áramoltatási megoldásában 

különböznek. Az elektronikai technológiában a kisteljesítményű CO2 lézerek nyertek teret, ezek akár 

a pár wattos optikai teljesítménytől pár száz wattig alkalmazhatók például polimer fóliák fúrására 

vagy vágására.  

Excimer lézerek 

Az excimer lézereket – rövid hullámhosszuk és homogenizált energia-eloszlású nyalábjuk miatt – 

elsősorban az integrált áramkörök gyártásában használják. Ezek a lézerek többnyire valamilyen 

nemesgázt és halogént tartalmaznak (pl. Ar és F), ahol a gerjesztés hatására a nemesgázatom 

összekapcsolódik a halogénnel, majd az ilyen formában tárolt energiától a szétválással szabadulnak 

meg spontán vagy indukált emisszióval.  

2.2 Polimerek az elektronikai technológiában 

A polimerek napjaink legelterjedtebben használt anyagai közé tartoznak. Mechanikai, optikai, 

hőtechnikai és villamos paramétereik széles skálán mozognak. 

Az alfejezet azokat a polimereket mutatja be röviden, amelyeket az elektronikai technológiában 

használnak, és tulajdonságaikat akár molekulaszinten tervezve optimalizálnak a feladathoz. 

2.2.1 A polimerek fő jellemzői 

A polimerek – egyfajta definíció szerint – a szerves kémia olyan hosszúláncú vegyületei, amelyben 

tipikusan sok ezer elemi építőegység, monomer kötődik egymáshoz elsődleges kémiai kötéssel [7].  

Ugyan a természet élővilága is hasonlóképpen építi fel anyagait, dolgozatomban természetesen a 

szintetikus polimerekre koncentrálok és ezen belül is egy nagyon szűk csoportra, a poliimidekre. A 

szintetikus polimereket számos szempont alapján csoportosíthatjuk. 

Technológia szempontból csoportosítva léteznek [7]: 

• hőre lágyuló (termoplasztikus) 

o kristályos (pl.: polietilén, poliamid, azaz nylon, poli(etilén-teraftalát)), 

o amorf (PVC, ABS, ami polisztirol alapú, poliimid, PMMA), 

• hőre nem lágyuló 

o ritka térhálós (pl.: poliuretán), 

o sűrű térhálós (kikeményített, duromer) polimerek, és 

o gyanták (pl.: expoxigyanta). 

(Dőlt betűvel jelöltem azokat az anyagokat, amelyek nagy jelentőségűek az elektronikai 

technológiában is.) 

Egy másik szempont szerint csoportosíthatjuk a polimereket mint használati (tömeg)műanyagokat, 

köztes (műszaki) műanyagokat, műszaki műanyagokat (engineering thermoplastics), hőálló műszaki 

műanyagokat (advanced thermoplastics) és hőre nem lágyuló műanyagokat (thermosets). A 

következőkben elsősorban a hőálló polimerek csoportjára koncentrálok, hiszen számos szempont 

mellett ez a tulajdonság dönti el, hogy egy műanyag alkalmas-e elektronikai alkalmazásokra.  



 

A szintetikus polimerek hőállóság

• térhálósítással (például 

alapanyaga), 

• aromás benzolgyűrű beépítésével a polimerláncba, amely különleges stabilitást ad

(Molekula-diagramját a 

Aromás gyűrűt tartalmaz a poliimid monomerje 

például a polikarbonátokat, az aromás poliamidokat 

aromás gyűrű Π-elektron felhője ugyanis képes többletenergiát 

nemcsak hőtűrésüket, hanem

önkioltó jellegüket is ennek köszönhetik 

2.2.2 A poliimidek speciális tulajdonságai

A poliimidek (PI) többszörösen összetett formában is tartalmaz

lágyuló (termoplasztikus) csoportba tartoznak, az üveges átalakulási hőmérsékletük és 

olvadáspontjuk olyan nagy 
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2. táblázat Válogatás a három poliimid fólia meghatározó tulajdonságaiból (a hivatkozás nélküli értékek gyártói adatok) 

 Ube Industries Ltd. 

Upilex® S 

Du Pont Inc. 

Kapton® HN 

Kaneka Texas Corp. 

Apical® NP 

Üveges átalakulás hőmérséklete (Tg) >500˚C 360-410˚C >500˚C 

Olvadáspont (Tm) nincs nincs nincs 

Éghetőség
1
 önkioltó önkioltó önkioltó 

Sűrűség (g/cm
3
) 1,47 1,42 1,45 

Nedvességfelvétel
2
 1,4% 2,8% 2,1% 

Felületi reflexió 355 nm-en n.a. 0,09 
4
 n.a. 

Abszorpciós együttható 355 nm-en (α, 1/µm) 2,0 
3 

3,6 
4
 n.a. 

1: UL-94 szabvány szerint tesztelve mindhárom anyag a legmagasabb, V-0 illetve VTM-0 minősítést kapta 

2: ASTM D-570 szabvány szerint, vízbe mártás 24 órára, 23˚C-on  

3: Yung és mtsi., Journal of Materials Processing Technology 2000 [52] 

4: Forrás: Bäuerle, Laser Processing and Chemistry, 2000 [9] 

A lézeres anyagmegmunkálás kulcsa az adott hullámhosszon mutatott megfelelő elnyelés. A fenti 

poliimid alapanyagok az UV tartományban (esetünkben 157-355 nm között) kiváló abszorpcióval 

bírnak, ezt szemléltetem a 2.2. ábrával is, amely az anyagok transzmisszióját mutatja. A diagram 

tartalmazza a kevésbé elterjedt, 285˚C-os üveges átalakulási hőmérséklettel rendelkező Upilex® R 

típusú poliimid transzmissziós görbéjét is.  

 
2.2. ábra Poliimidek transzmissziója 200-800 nm között 

Forrás: S. Carturan és mtsi., IEEE Sensors Journal, 2006 [1110] 

A táblázat adatai alapján például Upilex® S poliimid és 355 nm-es lézernyaláb esetén, a Lambert-

Beer törvény [9] alapján (lásd (10) képlet) 1 µm távolságon csökken a beeső besugárzottság 1/e2-ed 

részére (azaz az eredeti érték kb. 14%-ára). Összehasonlításképpen: a XeCl excimer lézer 308 nm-es 

nyalábja mindössze 100 nm mélyre hatol be Kaptonban [12]. 

2.2.3 Poliimid alapú áramköri hordozók és technológiájuk 

A hajlékony áramköri hordozók történetének kezdetét akár 100 évvel ezelőttre is datálhatnánk, már 

akkor születtek szabadalmak telefonközpont rendszereken belüli nagysűrűségű összeköttetésekre, 

de igazi szerepet először a II. Világháború német hadászati eszközeiben kaptak. Napjainkra a 

hajlékony hordozók és áramkörök piaca többmilliárd dollárosra nőtt, Japán vezető részesedése 

mellett. [13] 
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A hajlékony áramköri hordozók számos típusa ismert, ezeket elsősorban a vezetőrétegek száma, 

egy- vagy kétoldalas szerelhetősége, és a környezetéhez kapcsolódása alapján soroljuk különböző 

kategóriákba. Munkám során többfajta hordozóval dolgoztam, de vizsgálataim tárgyát elsősorban a 

külső poliimid réteg és az általa fedett rézréteg képezte, még ha a hordozó további rétegeket is 

tartalmazott. A 2.3. ábra mutat egy olyan hordozót, amelyben egy vezetőréteget és annak mindkét 

oldalán egy-egy poliimid réteget találunk. Az ábra bemutatja azt is, hogy miért van szükség az 

eredetileg a teljes felületet fedő poliimid rétegen különböző méretű és alakú ablakokat, furatokat 

készíteni. Ezeken keresztül tesszük szabaddá a vezetőrétegnek azon felületeit, amelyekhez 

valamilyen technológiával (pl.: termoszónikus kötéssel, forrasztással) alkatrészeket fogunk kötni. Az 

ablaknyitás illetve fúrás technológiáját nehezíti, hogy a rézréteg felületét úgy kell szabaddá tenni, 

hogy azon semmilyen szerves anyagmaradvány ne legyen, de természetesen az akár csak 4 µm 

vastagságú réz vezetőréteget ne sértsük meg.  

                   
2.3. ábra TAB, Flip-Chip és Chip&Wire tokozású integrált áramkörök hajlékony hordozóra szerelve 

Forrás: J. Fjelstad, Flexible Circuit Technology, 2006 [13] 

A hajlékony hordozók polimer alapanyagával kapcsolatosan az alábbi elvárásokat fogalmazzák meg: 

méretstabilitás, hőállóság, jó húzószilárdság, jó elektromos jellemzők, hajlékonyság, alacsony 

nedvességfelvételi hajlam, kémiai stabilitás, alacsony költség. Bár nedvességfelvételben és főleg 

árban a poliimidek nem járnak az élen, a nagy alkatrész-sűrűségű vagy nagy környezetállóság igényű 

alkalmazásokban mégis ezeket használják. Van továbbá egy döntő szempont az elektronikai 

technológiai felhasználásban: a poliimid az egyetlen olyan – gazdaságosan előállítható – hajlékony 

alapanyag, amelyből készült hordozón forrasztott kötések is kialakíthatók, akár a nagyobb 

forrasztási csúcshőmérsékletet (~260˚C) igénylő ólommentes technológiával is [14]. 

A hajlékony, polimer alapú hordozókat az alábbi technológiákkal munkálják meg napjainkban: 

• előlyukasztás: ami ugyan gyors, de nem rugalmas technológia és több réteg esetén komoly 

illesztési problémák adódnak, 

• kémiai marás: bár a poliimidek vegyszerállók, erősen lúgos oldatokban oldódnak, így a 

módszer maszkolást kíván, ami több technológiai lépést von a folyamatba, 

• mechanikus megmunkálás: nem költséghatékony, csak kis szériákra használják, 

• fúrás plazmamarással: bármilyen alapú alakzat készíthető vele, de maszkolást igényel, 

• lézeres megmunkálás: a szakirodalom a legkiválóbb technológiának minősíti a versenyképes 

fajlagos költségei, a lenyűgöző sebessége és rugalmassága miatt. Lézerrel akár 10.000 

furatot is készítenek percenként [15, 16].  

PI – réz – PI 
hordozó 

termoszónikus 
kötés a 
felszabadított 
rézfelületen  

ablak a felső PI 
rétegben 
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Polimerek mikro-megmunkálására egyébként számos további módszert próbáltak ki, mint például a 

röntgen-litográfia, az elektronsugaras litográfia, a pásztázó ionsugár litográfia [17], azonban ezek 

általános használatáról nem találunk információt a szakirodalomban.  

A hajlékony áramköri hordozók mára széleskörűen elterjedtek az elektronikai technológiában, 

specifikálásukra és minősítésükre az IPC (korábban Institute for Interconnecting and Packaging 

Electronic Circuits nevű) szabványosító testület több szabványt és ajánlást is kiadott (pl. IPC-4202: 

használatos dielektrikumok követelményei, IPC-2223A: tervezési követelmények, IPC-FA-521: egy- 

és kétoldalas hajlékony hordozók szerelése).  

2.3 A lézersugárzás és a poliimidek kölcsönhatása 

Ez az alfejezet hivatott összefoglalni azokat a szakirodalmi eredményeket, amelyek bő húsz év alatt 

születtek a lézernyaláb és a polimerek, poliimidek kölcsönhatásának témakörében. A dolgozatom 

témája szempontjából az itt bemutatott kutatások és azok tanulságai kulcsfontosságúak.  

A téma irodalmának kutatása során hamar eljutottam Srinivasan és Mayne-Banton [18] és 

Kawamura és mtsi. [19] 1982-es, alig több mint egy-egy oldalas publikációihoz. Ezt a két munkát 

még most is számtalan, a témában kutató szerző cikkének irodalomjegyzékében megtalálhatjuk, és 

ezeket tekinti a szakma alapkőnek. Az irodalom tanulmányozása során azonosítottam azt a pár 

kutatócsoportot, amelyek – különböző megközelítésben és különböző céllal – foglalkoztak az abláció 

folyamatainak megértésével. Ezeket fogom bemutatni az elkövetkező pontokban.  

Bityurin és mtsi. írja le 2003-as szemléjében [20], hogy ugyan a témában publikált, ezret is 

meghaladó tudományos publikáció taglalja a kölcsönhatás mechanizmusait, de még mindig nem 

állíthatjuk, hogy a polimerek UV lézeres ablációját teljesen sikerült volna megérteni. Ugyancsak 

megemlíti, hogy a különböző cikkekben sokszor találhatjuk ugyanazon eredmények ellentmondó 

értelmezését és magyarázatát.  

A kutatások egy részét annak a megértése motiválta és motiválja, hogy milyen tényezők 

befolyásolják az abláció mértékét a besugárzottság függvényében. Több kutatócsoport koncentrál a 

megmunkálás során keletkező ablációs termékek eloszlásának vizsgálatára [21], továbbá a 

megmunkálást kísérő csóva (plume) kialakulására és árnyékoló hatására [22, 23, 24, 25].  

Srinivasan és kutatócsoportja fedte fel, hogy az UV lézerimpulzusok a szerves polimerek és a 

biológiai szövetek felületét marják, több tényezőtől függően 0,1 µm-től több mikrométer 

mélységben. A maratási mélység az impulzus hosszától és a besugárzottságtól függ. Lényeges 

szempontként emelték ki, hogy a folyamat nem párosul észlelhető hőhatással. Az eltávolított anyag 

atomokból, molekulákból, akár polimerláncok töredékeiből áll. Az anyag hangsebesség feletti 

sebességgel távozik. A módszer által lehetőség nyílik akár polimer fóliák mintázására, akár orvosi 

felhasználásra. Srinivasan a módszert „ablative photodecomposition”-nek, APD-nek nevezte el. 

[18,26]  

A Srinivasan által felfedezett, hőhatás nélkülinek minősített anyagmegmunkálás óriási utat járt be az 

orvoslás területén: ezzel a módszerrel végzik még napjainkban is a szaruhártya korrekcióját. 

Számtalan szabadalma mellett Srinivasan az e területen végzett munkájáért több elismerést kapott. 

[27] 

A következő pontokban azt is bemutatom, hogy az először hőhatás nélkülinek feltételezett 

folyamatokhoz is jelentős hőhatás párosul [28]. 
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2.3.1  A lézer-polimer kölcsönhatást kutató nagyobb iskolák modelljei 

A polimerablációs modellezést motiváló tapasztalati tények 

A szakma tapasztalati tényként ismeri el, hogy a lézeres polimerabláció mértékét a különböző 

mérési módszerek eltérőnek azonosítják. A különbségek ráadásul pont az ablációs küszöb közeli 

besugárzottsági szintek mellett rajzolódnak ki leginkább.  

Ablációs küszöbnek (Fth, fluence threshold) nevezi a szakirodalom azt a besugárzottság 

(impulzusenergia/felületegység) értéket, amely alatt a lézernyaláb nem tud anyagot eltávolítani a 

mintadarabból. Az ablációs küszöbbesugárzottság az anyagra jellemző érték, amely adott 

megmunkálási paraméterek mellett tekinthető érvényesnek. (Értéke például biztosan függ a 

lézernyaláb hullámhosszától, már csak az abszorpció hullámhosszfüggése miatt is. A lézerimpulzus 

hossza is befolyásolja a küszöbértékét, hiszen nem mindegy, hogy adott energia mennyi ideig hat 

kölcsön az érintett felülettel vagy térfogattal. Kawamura és mtsi. korábban említett cikkében [19] 

már leírta, hogy az ablációs rátát nem csak az energia, hanem a teljesítmény is befolyásolja. Ez pedig 

mind az impulzusok hosszával, mind az impulzusok között eltelt idővel összefügg.)  

A lézeres ablációs kutatások és a modellalkotás központi kérdése az ablációs küszöbértékek 

meghatározása. A téma szépségét illusztrálja, hogy nemhogy a tudományos magyarázatok, hanem 

már a tapasztalati tények is ellentmondásos részleteket tartalmaznak az ablációs küszöb értéke és 

így az értelmezése kapcsán is. 

Az ablációs küszöb meghatározásához például egy polimer felületét lézerimpulzusokkal meglövik, a 

keletkező kráterek mélységét pedig elosztják a készítésükhöz használt impulzusok számával. Az így 

kapott ablációs ráta (ablation rate, µm/impulzus-darabszám) értékeket az impulzusenergia 

függvényében ábrázolják. Nagyobb energia nagyobb ablációs rátát ad, az összefüggés többnyire 

logaritmikus.  

Fontos kérdés azonban, hogy a keletkező kráterek mélységét milyen módszerrel határozzuk meg.  

• Felületi profilméréssel, amelyek közé többek között tűs letapogató módszereket [29], 

atomerő mikroszkópiát (AFM) [30] is sorolhatunk, a mérhető ablációs mélység egy 

határozott küszöbértéknél indul.  

• A tömegveszteségi mérésekből (pl. kvarckristály mikromérleggel) számított ablációs ráta 

értékeket ábrázolva viszont éles küszöbérték helyett az Arrhenius-ívnek nevezett 

jelenséggel álltak szemben a kutatók. Eszerint az ablációs ráta a várt küszöbbesugárzottság 

alatt nem csökken nullára és így az illesztett görbe első deriváltja folyamatos növekedéssel 

indul. 

A fenti eltéréseket például Arnold és Bityurin szemlélteti, 1999-ben [31] cikkükben bemutatják az 

ablációs ráta karakterisztikák eltérő jellegét. A 2.4. ábrán látható összehasonlítást Himmelbauer 

308 nm-es hullámhosszal, különböző impulzushosszak (140-2000 ns) mellett felvett mérési 

pontjaival [32] és Küper és mtsi. különböző excimer lézer hullámhosszakkal kapott eredményeivel 

[30] végzi el. Az atomerő mikroszkóppal végzett profilvizsgálatok alapján élesen kirajzolódik a 

határozott ablációs küszöbök értéke, míg a kvarckristály mikromérleges tömegveszteségi mérések 

az Arrhenius-ív jelenségét támasztják alá. 



 

 13 
 

 

 

 

2.4. ábra A polimerabláció jellegzetes összefüggései Kapton® esetében:  felületi profilméréssel (AFM-mel) és  
tömegveszteségi méréssel (QCM-mel) kimutatott különböző karakterisztikák. AFM esetén  

éles ablációs küszöbértékeket, QCM-mel Arrhenius-ívet figyelhetünk meg.  

Forrás: N. Arnold, Applied Physics A, 1999 [31] 

A besugárzottság függvényében felvett ablációs ráta értékek alapján egyébként a 2.5. ábrán látható 

elméleti szemléltető diagram szerkeszthető. Az értékek közötti összefüggést az (1) egyenlet adja 

meg. A képletet Jellinek és Srinivasan publikálta 1984-ben [33] és azóta is általános érvényűnek 

tekintik az abláció kutatásában.  
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A képletben d az ablációs rátát adja meg mikrométer/impulzusszám egységben, αeff pedig az 

abszorpciós együttható effektív, azaz mérések alapján visszaszámolt értékét jelenti. F a 

besugárzottság aktuális értéke, Fth a küszöbbesugárzottság. A 2.4. ábrán bemutatott jelenségek 

alapján is látható, hogy a küszöbbesugárzottság értéke alapvetően egy elméleti jelentőségű 

mérőszám. Az ablációs ráta értékét adott besugárzottság mellett ugyan vissza tudjuk vele számítani 

az (1) képlet alapján, de az elnevezésével ellentétben gyakorlatilag nem jelenti az abláció 

kezdetének valódi küszöbét. 

Az irodalomban az effektív abszorpciós együttható értékét – némileg érthetően – sokszor 

hasonlítják az adott hullámhosszon mért „normál” abszorpciós együtthatóhoz, vagy értékét – 

tévesen – azzal azonosítják. Fontos azonban észrevenni, amire a szakirodalom amúgy nem utal 

kifejezetten, hogy az effektív abszorpciós együttható a „normál” abszorpciós együtthatón kívül 

magában foglalja azon folyamatok hatását, amelyek az alkalmazott besugárzottsági nagyságrendek 

következtében merülnek fel. Ezek a kétféle abszorpciós tényező értéke között akár nagyságrendi 

különbséget is okozhatnak. Ennek összetevőiről is lesz szó a következőkben.  



 

2.5. árba Az ablációs ráta (poliimidben
évtizedek kísérleti eredményei alapján. Az alacsony besugárzottsági tartományban 

meghosszabbításának tengelymetszete jelöli ki a küszöbbesugárzottságot (F

Forrás: S. Lazare és mtsi., Laser Chemistry

és S. Küper

A besugárzottság – ablációs ráta összefüggés görbéje három 

Arrhenius-ívnek megfelelő tartománnyal

meghatározott pontok alapján kijelölt szakaszokat a

• Alacsony besugárzottsági tartomány: erre a szakaszra érvényes az 

hatások ebben a tartományban gyakorlatilag nem érvényesülnek. A szakasz 

meghosszabbításának tengelymetszete jelöli ki a küszöbbesugárzottság értékét.

alacsony besugárzottsági tartományt használjuk elsősorban a küszöbbesugárzottság és az 

effektív abszorpciós együttható meghatározására az 

ugyanakkor körültekintően kell elvégezni azon polimerek esetén, amelyeknél nem 

észlelhető abláció az első pár impulzusig. Ezeket az impulzusokat az irodalom inkubációs

impulzusoknak nevezi és leginkább alacsony abszorpciós együtthatóval bíró polimereknél 

figyelhető meg. (A poliimid 355

folyamata a megvilágítás hatására létrejövő kémiai változásokkal magyarázható, ez ug

megnövelheti az elnyelést [

• Közepes besugárzottsági tartomány: a szakasz meredeksége nő, 

együttható csökken. A nagyobb mere

magyarázzák, azaz az abláció alatt felszabaduló hő növelheti mind a termikus, mind a 

fotokémiai kötésbontás hatásfokát.

• Nagy besugárzottsági tartomány: a meredekség újra csökken, azaz az effektív abszorpciós

együttható növekszik. Ezt a plaz

indokolják.  

A következő alpontban bemutatom, hogy milyen modellekkel próbáltak a terület kutatói v

adni többek között a fent vázolt tapasztalati tényekre is.

modellek nagy része excimer lézeres kutatásokkal kapcsolatosan született és nagy többségük még 

mindig ezen a területen fejlődik. Külön ki fogom emelni azokat a kutatásokat, amelyek az UV 

Nd:YAG lézerforrás nyalábjának 

 

 

. árba Az ablációs ráta (poliimidben) és a besugárzottság (F) összefüggésének szemléltetése az elmúlt 
évtizedek kísérleti eredményei alapján. Az alacsony besugárzottsági tartományban 

meghosszabbításának tengelymetszete jelöli ki a küszöbbesugárzottságot (F

Laser Chemistry, 1989 [34], R. Srinivasan és mtsi., J. of Applied Physics

S. Küper és mtsi., Applied Physics A, 1993 [30] alapján 

ablációs ráta összefüggés görbéje három fő szakaszra osztható

megfelelő tartománnyal, ahogy az a 2.5. ábrán megfigyelhető. A méréssel 

meghatározott pontok alapján kijelölt szakaszokat az alábbiak szerint jellemezhetjük.

Alacsony besugárzottsági tartomány: erre a szakaszra érvényes az (1)

hatások ebben a tartományban gyakorlatilag nem érvényesülnek. A szakasz 

osszabbításának tengelymetszete jelöli ki a küszöbbesugárzottság értékét.

alacsony besugárzottsági tartományt használjuk elsősorban a küszöbbesugárzottság és az 

effektív abszorpciós együttható meghatározására az (1) egyenlet segítségével. A mérést 

körültekintően kell elvégezni azon polimerek esetén, amelyeknél nem 

észlelhető abláció az első pár impulzusig. Ezeket az impulzusokat az irodalom inkubációs

impulzusoknak nevezi és leginkább alacsony abszorpciós együtthatóval bíró polimereknél 

figyelhető meg. (A poliimid 355 nm-en nem tartozik ezen anyagok közé.) Az inkubáció 

folyamata a megvilágítás hatására létrejövő kémiai változásokkal magyarázható, ez ug

megnövelheti az elnyelést [35].  

Közepes besugárzottsági tartomány: a szakasz meredeksége nő, azaz 

együttható csökken. A nagyobb meredekséget a polimer bomlásának exoterm jellegével 

magyarázzák, azaz az abláció alatt felszabaduló hő növelheti mind a termikus, mind a 

fotokémiai kötésbontás hatásfokát. 

Nagy besugárzottsági tartomány: a meredekség újra csökken, azaz az effektív abszorpciós

együttható növekszik. Ezt a plazma és a levált anyagdarabkák által okozott árnyékolással 

bemutatom, hogy milyen modellekkel próbáltak a terület kutatói v

vázolt tapasztalati tényekre is. Fontos megjegyzés, hogy az ismertetett 

modellek nagy része excimer lézeres kutatásokkal kapcsolatosan született és nagy többségük még 

mindig ezen a területen fejlődik. Külön ki fogom emelni azokat a kutatásokat, amelyek az UV 

Nd:YAG lézerforrás nyalábjának sajátosságait veszik figyelembe.  
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) és a besugárzottság (F) összefüggésének szemléltetése az elmúlt  
évtizedek kísérleti eredményei alapján. Az alacsony besugárzottsági tartományban nyert egyenes  

meghosszabbításának tengelymetszete jelöli ki a küszöbbesugárzottságot (Fth). 

Applied Physics, 1990 [35]  

szakaszra osztható, kiegészítve az 

. ábrán megfigyelhető. A méréssel 

ezhetjük. 

) egyenlet, másodlagos 

hatások ebben a tartományban gyakorlatilag nem érvényesülnek. A szakasz 

osszabbításának tengelymetszete jelöli ki a küszöbbesugárzottság értékét. Így az 

alacsony besugárzottsági tartományt használjuk elsősorban a küszöbbesugárzottság és az 

egyenlet segítségével. A mérést 

körültekintően kell elvégezni azon polimerek esetén, amelyeknél nem 

észlelhető abláció az első pár impulzusig. Ezeket az impulzusokat az irodalom inkubációs 

impulzusoknak nevezi és leginkább alacsony abszorpciós együtthatóval bíró polimereknél 

en nem tartozik ezen anyagok közé.) Az inkubáció 

folyamata a megvilágítás hatására létrejövő kémiai változásokkal magyarázható, ez ugyanis 

 az effektív abszorpciós 

dekséget a polimer bomlásának exoterm jellegével 

magyarázzák, azaz az abláció alatt felszabaduló hő növelheti mind a termikus, mind a 

Nagy besugárzottsági tartomány: a meredekség újra csökken, azaz az effektív abszorpciós 

a és a levált anyagdarabkák által okozott árnyékolással 

bemutatom, hogy milyen modellekkel próbáltak a terület kutatói választ 

ontos megjegyzés, hogy az ismertetett 

modellek nagy része excimer lézeres kutatásokkal kapcsolatosan született és nagy többségük még 

mindig ezen a területen fejlődik. Külön ki fogom emelni azokat a kutatásokat, amelyek az UV 
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A polimer-ablációs modellek általános csoportosítása 

A modelleket több szempont szerint csoportosíthatjuk, így például a hatásmechanizmusa alapján 

megkülönböztethetünk termikus, fotokémiai vagy fotofizikai megközelítéseket. [9,36] 

• Fotokémiai modellek: ezeknél a lézersugárzás által keltett gerjesztés hatására közvetlen 

kötésbontással számolunk. A polimerek UV lézeres ablációját eredetileg tisztán fotokémiai 

hatásnak tekintették. (Srinivasan és mtsi. 1987 [37], Lazere és Garnier 1989 [34]) 

• Fototermikus modellek: az elektronok gerjesztése pikoszekundumos nagyságrendű idő alatt 

termalizálódik és a sugárzás így vezet termikusan szétbontott kötésekhez. A fototermikus 

kifejezés a lézersugár melegítő hatására utal. (Cain és mtsi. 1992 [38], D’Couto és Babu 1994 

[28], Luk’yanchuk és mtsi. 1997 [32], Arnold és mtsi. 1998 [39]) 

• Fotofizikai modellek: elsősorban a pikoszekundumos és a femtoszekundumos 

impulzushosszak világában fontos megközelítés, amely a termikus és a nem termikus 

folyamatokat is figyelembe veszi, így a kötésbontást két függetlennek tekintett forrásúnak 

tekinti, továbbá eltérő kötésbontási energiákkal számol az alapállapotú és a gerjesztett 

kromofórok esetén. (Luk’yanchuk és mtsi. 1996 [40]) 

A fotokémiai és a fototermikus modelleket tovább kategorizálhatjuk felületi és térfogati modellekre. 

A felületi ablációs modellek az anyagnak csak néhány felületi monorétegével foglalkoznak, míg a 

térfogati modellek a tömbanyag szintjén kezelik a lejátszódó folyamatokat. A hatásmechanizmust és 

a kezelt régiót is figyelembe véve kialakuló négy modellcsaládot az alábbiakkal jellemezhetjük: 

• Fotokémiai felületi modellek: többnyire a pár tíz nanoszekundumosnál hosszabb 

kölcsönhatási idők és nagy besugárzottság (>1 J/cm2) esetén érvényesek. (Bityurin 1999 

[41]) 

• Fotokémiai térfogati modellek: ezek a modellek az ablációs ráta logaritmikus 

besugárzottság-függését tételezik fel és határozott ablációs küszöbértékeket határoznak 

meg. Nem adnak ugyanakkor magyarázatot az Arrhenius-ívre, amit például tömegveszteségi 

mérésekkel (kvarckristály mikromérleges vizsgálattal) mutattak ki. (Lazare és Garnier 1989 

[34], Srinivasan és mtsi. 1987 [42], 1989 [43], Bityurin és mtsi. 1989 [44]) 

• Termikus felületi modellek: elsősorban fémek ablációs folyamatainak megértésére 

használják. Ezek a modellek adnak magyarázatot a megfigyelt Arrhenius-ívre, ugyanakkor 

nem értelmezik a polimereknél megfigyelt éles ablációs küszöbértékeket. (Luk’yanchuk és 

mtsi.  1997 [32], Arnold és mtsi. 1998 [39]) 

• Termikus térfogati modellek: ezek a modellek többnyire valamilyen egyszerűsítéssel élnek, 

mivel figyelmen kívül hagyják a mozgó szilárd anyag - gáz határfelületet, és nem adnak 

magyarázatot az Arrhenius-ívre.  (Cain 1993 [45], Küper és mtsi. 1993 [30], D’Couto és Babu 

1994 [28]) 

Természetesen számtalan modell létezik, amely nem sorolható élesen a fenti kategóriákba és a 

fentiek kombinációjának is tekinthetők. Arnold például az előzőkben hivatkozott [31] cikkében 

publikálta a fotokémiai modellek térfogati sajátosságainak és a felületi modellek termikus 

sajátosságainak olyan kombinációját, amely az abláció folyamatát a polimer Arrhenius-jellegű 

hőmérsékleti bomlásával írja le és feltételezi, hogy az észlelhető abláció egy adott számú kötés 

bontásához kötött. A modell erénye, hogy mind az Arrhenius-ívet, mind az éles ablációs küszöböt 

kezeli. A szakma ugyanakkor felveti, hogy a modellt csak poliimidre alkalmazták és problémának 

ítélik, hogy számos olyan anyagi paramétert használ fel, amelyek hőmérsékletfüggését alacsony 



 

(néhány ˚C/s) melegítési sebesség mellett határozták

1010˚C/s melegítési sebességekkel is találkozunk [

Általános kritikaként fogalmazom meg, hogy a tudományos cikkek 

kezeli a poliimidet mint alapanyagot, mivel nem adják meg annak pontos 

típusát. Legtöbbször csak a márkajelzésre hivatkoznak a publikációk (pl. 

konkrét tárgyát nem ismerjük. Csa

tucatnyi elterjedt típust lehet megkülönböztetni, amelyek például 

méretstabilitási jellemzőkkel rendelkeznek, és így az is 

másképpen reagálnak.  

A fotokémiai ablációs modellek sajátosságai

Jellinek és Srinivasan 1984-es [

megközelítésben kezelte a polimerek 

polimerek hosszú, kovalens kötéseken alapuló molekulaláncokból épülnek fel, és a vizsgálat tárgyát 

képező anyagok esetében az e

vannak. Ha a hosszú láncokat összetartó elsődleges kötéseket felbontjuk, akkor az érintett 

anyagrész könnyen eltávolíthatóvá válik. Ezt lehet UV fotonokkal kiváltani, hiszen ezek energiái 

meghaladhatják egyes kovalens kötések energiáját. 

lézerforrás fotonjainak az energiáját és néhány

mutatja.) 

2.6. ábra Egyes lézernyalábok fotonjainak és néhány polimer molekulakötésnek az energiája. Az ábra 
mutatja, hogy az UV lézerekkel lehetséges a szerves anyagok kötéseinek 

Forrás: Czvikovszky Tibor

Méréseik és a Lambert-Beer intenzitás

„fotokémiai törvényre”, amelyet a

modellekkel is igazolták később

képletet a kísérleti eredményeinek igazolására

vizsgálatok alapján felfedték

számított abszorpciós együttható akár jelentősen is eltérhet az adott hullámhosszon kimért 

felveti, hogy az anyag optikai jellemzői valamilyen módon megváltoznak a kölcsönhatá

akár csak átmenetileg, vagy visszafordíthatatlanul. Ez utóbbi összefüggésben 

említett inkubáció jelenségével is.

 

sebesség mellett határozták meg, miközben az abláció folyamán egészen 

˚C/s melegítési sebességekkel is találkozunk [36].  

Általános kritikaként fogalmazom meg, hogy a tudományos cikkek egy része elég nagyvonalúan 

kezeli a poliimidet mint alapanyagot, mivel nem adják meg annak pontos jellemzőit vagy 

típusát. Legtöbbször csak a márkajelzésre hivatkoznak a publikációk (pl. Kapton®

nem ismerjük. Csak Kapton® fóliából – a 6-10 féle vastagságukat nem tekintve 

típust lehet megkülönböztetni, amelyek például 

retstabilitási jellemzőkkel rendelkeznek, és így az is valószínű, hogy a lézeres megmunkálásra 

A fotokémiai ablációs modellek sajátosságai 

es [33], első lézerablációs modellje egy egyszerű, ugyanakkor tanulságos 

megközelítésben kezelte a polimerek szerkezetének komplexitásából adódó jellegzetességeket. A 

polimerek hosszú, kovalens kötéseken alapuló molekulaláncokból épülnek fel, és a vizsgálat tárgyát 

képező anyagok esetében az egyes láncokhoz tartozó molekulák egymással gyenge kölcsönhatásban 

vannak. Ha a hosszú láncokat összetartó elsődleges kötéseket felbontjuk, akkor az érintett 

anyagrész könnyen eltávolíthatóvá válik. Ezt lehet UV fotonokkal kiváltani, hiszen ezek energiái 

ghaladhatják egyes kovalens kötések energiáját. (Ezt szemléltetem a 2.6

lézerforrás fotonjainak az energiáját és néhány, polimerekben jellemző kov

. ábra Egyes lézernyalábok fotonjainak és néhány polimer molekulakötésnek az energiája. Az ábra 
mutatja, hogy az UV lézerekkel lehetséges a szerves anyagok kötéseinek bontása.

Czvikovszky Tibor és mtsi., A polimertechnika alapjai, 2006 [7] alapján

Beer intenzitás-eloszlási összefüggés [9] alapján jutottak az úgynevezett 

„fotokémiai törvényre”, amelyet a fenti (1) egyenlet ír le. Ezt az összefüggést a

k később. Számtalan szerző használta és használja ez

képletet a kísérleti eredményeinek igazolására vagy az ablációs küszöb meghatározására

felfedték, hogy a mérési pontokra illesztett görbe 

számított abszorpciós együttható akár jelentősen is eltérhet az adott hullámhosszon kimért 

felveti, hogy az anyag optikai jellemzői valamilyen módon megváltoznak a kölcsönhatá

akár csak átmenetileg, vagy visszafordíthatatlanul. Ez utóbbi összefüggésben 

említett inkubáció jelenségével is.  
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, miközben az abláció folyamán egészen 

része elég nagyvonalúan 

jellemzőit vagy legalább a 

Kapton®), de a vizsgálat 

10 féle vastagságukat nem tekintve – 

típust lehet megkülönböztetni, amelyek például eltérő hőállósággal, 

, hogy a lézeres megmunkálásra 

gy egyszerű, ugyanakkor tanulságos 

komplexitásából adódó jellegzetességeket. A 

polimerek hosszú, kovalens kötéseken alapuló molekulaláncokból épülnek fel, és a vizsgálat tárgyát 

gyes láncokhoz tartozó molekulák egymással gyenge kölcsönhatásban 

vannak. Ha a hosszú láncokat összetartó elsődleges kötéseket felbontjuk, akkor az érintett 

anyagrész könnyen eltávolíthatóvá válik. Ezt lehet UV fotonokkal kiváltani, hiszen ezek energiái 

6. ábrával, amely több 

kovalens kötés energiáját 

 
. ábra Egyes lézernyalábok fotonjainak és néhány polimer molekulakötésnek az energiája. Az ábra  

bontása. 

alapján 

alapján jutottak az úgynevezett 

z összefüggést a fototermikus 

Számtalan szerző használta és használja ezt az általános érvényű 

vagy az ablációs küszöb meghatározására. A 

 meredeksége alapján 

számított abszorpciós együttható akár jelentősen is eltérhet az adott hullámhosszon kimért α-tól. Ez 

felveti, hogy az anyag optikai jellemzői valamilyen módon megváltoznak a kölcsönhatás közben, 

akár csak átmenetileg, vagy visszafordíthatatlanul. Ez utóbbi összefüggésben van a korábban 
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Állítások a felület és az anyag felmelegedéséről, abszolút hőmérsékletéről 

Burns és Cain írja 1996-ban [46], hogy cikkük megírásának időpontjában még nem publikáltak a 

hideg-abláció bármilyen példájáról, mivel még a tisztán fotokémiai folyamatokat is rezgési (azaz hő-) 

energia aktiválja. Az általuk idézett tanulmányok szerint mind a plazma, mind a felület hőmérséklete 

jóval meghaladja a több száz fokot, de tipikusan 700˚C es 1700˚C közötti. Ezzel mintegy cáfolták azt 

a korábbi feltételezést, hogy létezik hőhatás nélküli abláció.   

Itt érdemes említést tenni arról, hogy Burns és Cain ugyanebben a közleményben írt először az 

egymást követő lövések következtében felhalmozódó hő hatásáról. Fick II. törvényéből kiindulva, a 

hőáramot mint transzportjelenséget kezelve az alábbi képletet vezették le annak kiszámítására, 

hogy adott számú impulzus után milyen hőmérséklet alakul ki az anyag felületén (Ts), bár 

megjegyzésük szerint ez leginkább csak a nagyságrend meghatározására alkalmas. 
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A képletben N jelenti az impulzusok számát, fimp az impulzusismétlési frekvencia, α az abszorpciós 

együttható. F* a hatásos besugárzottság, amely értéke megegyezik a tényleges besugárzottsággal, 

ha az kisebb mint Fth, különben pedig értéke Fth, mivel Fth feletti besugárzottságnak kitett anyag 

ablál és így nem befolyásolja a későbbi termikus folyamatokat. A κ jelenti a hőmérsékletvezetési 

tényezőt (cm2s-1), ami a hővezetési tényezőből, a fajlagos hőkapacitásból és a sűrűségből 

számítható: κ=λH/ρ·c [46].  A munka újdonsága, hogy a számítások az impulzusismétlési frekvenciát 

is tartalmazzák. A szerzők ennek ablációra gyakorolt hatására voltak kíváncsiak, feltételezésük 

szerint a növekedő fimp az ablációs ráta görbéjét balra, azaz az alacsonyabb besugárzottsági értékek 

felé tolja. Modelljük ezt a hatást a több tíz kHz-es tartományban vetítette elő, az excimer lézerek 

viszont pár kHz-nél nem üzemeltethetők nagyobb ismétlési frekvenciával.  

Burns és Cain munkájának eredményeit igazolták Illy és mtsi. 1999-ben [47] UV rézgőz lézerrel 

(255 nm), kísérleteiket 15 kHz-es impulzusismétlési frekvenciával végezték.  

Érdemes megjegyezni egyébként, hogy a hőmérséklet mérése mekkora problémát vet fel a lézeres 

abláció kutatása területén. A fény elnyelése (és az azt esetleg követő abláció) néhány ezer 

köbmikrométeres térfogatban, pár tíz nanoszekundum idő alatt történik meg. Az anyagban ezáltal 

keltett legnagyobb hőmérsékletemelkedés meghatározása így speciális módszereket igényel. 

Excimer lézeres kísérleteik és modelljeik alapján Dyer és Sindhu [48] 700˚C fölötti értéket számolt 

mind a PET-ből, mint a poliimidből abláló anyag hőmérsékletére úgy, hogy az 50 µm vastag fólia 

hátuljára termoelemeket rögzített. Hasonló módon Gorodetsky 75 µm vastag Kapton® fólia 

hátoldalára piroelektromos kristályt rögzített és ez alapján 850-2100˚C közötti hőmérsékletet 

becsült az ablációs küszöb elérésénél [49].  

Több szerző az ablációs termékek spektroszkópiai elemzésével próbált következtetést levonni a 

hőmérsékletre, azonban ezek eredményei nagyon széles skálán mozognak, és egymásnak 

nagymértékben ellentmondanak [49].  

Küper és mtsi. [30] a Kapton – saját elnevezésük szerint – „ablációs hőmérsékletét” számították. Kb. 

850˚C-ban állapították meg az abláció előtti legnagyobb felületi hőmérsékletet. Számításaikat 248, 

308 és 351 nm-es nyalábbal is elvégezték és minden esetben erre az értékre jutottak.  
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Brunco és mtsi. [50, 51] kb. 1300-1500˚C-ot mértek termisztorral poliimid KrF excimer lézeres 

melegítése és ablációja során. Az általuk készített NiSi hőmérsékletmérő struktúrára poliimid 

prekurzorjait választották le gázfázisból, majd a Kapton® molekulaszerkezetének megfelelő 

poliimiddé polimerizálták, így 100-200 nm vastagságú rétegeket kaptak. Brunco és mtsi. publikációit 

nagy jelentőségűnek tartom, mert kísérleti munkájukat és gondolatmenetüket – a területen 

szokatlan – precizitással dokumentálták és az eredményeiket az elvárható kétellyel értékelték ki.  

Yung és mtsi. [52] a következő pontban részletezett analitikai levezetés után 671˚C-ot számoltak 

Upilex® S poliimid felületi hőmérsékletére 355 nm-es hullámhossz és éppen küszöb alatti 

besugárzottság mellett. 

2.3.2 Poliimidek UV Nd:YAG lézeres megmunkálásának szakirodalmi háttere 

K. C. Yung és kutatócsoportjának eredményei 

Korábban láttuk, hogy az excimer lézerekhez képest az UV Nd:YAG lézerforrások bő 15 év késéssel 

kerültek az alkalmazástechnikai kutatólaborokba. Ez is magyarázza, hogy a szakirodalomban az UV 

Nd:YAG lézeres polimerablációs kutatásokkal kapcsolatos publikációk és az ezzel foglalkozó 

kutatócsoportok száma, továbbá a téma feldolgozottsága csak töredéke az excimer lézereshez 

képest [53].  

Bár ugyanúgy az UV tartományban sugárzó lézerforrásokról van szó, a 355 nm-es hullámhosszon – 

az általános szakmai vélekedés mai állása szerint [52] – inkább fototermikus jellegű ablációval kell 

számolnunk. További különbség, hogy ideális esetben az Nd:YAG lézer nyalábja 

frekvenciatöbbszörözés után is Gauss-eloszlású, míg az excimer lézerek nyalábját többnyire 

homogenizálás után használják. Éppen Burns és Cain fent tárgyalt eredményei kapcsán értjük meg 

az excimer és az Nd:YAG lézerek maximális impulzusismétlési frekvenciáiban rejlő különbség 

fontosságát, hiszen a másodpercenkénti, akár 100.000-120.000 impulzus új jelenségeket idézhet elő 

az abláció frekvenciafüggésében.  

Yung és mtsi. 2000-ben publikált cikkükben [52] a poliimid olvadásáról beszélnek, amelynek 

szemléltetésére egy elektronmikroszkópos és egy atomerő mikroszkópos felvételt mutatnak be (2.7. 

ábra) Upilex® S anyagban, 355 nm-es UV Nd:YAG lézerimpulzusok lenyomatairól. Itt jegyzem meg, 

hogy a lézeres polimerablációs szakirodalomban meglepően nehéz konkrét utalást találni a vizsgált 

anyag fázisváltozásaival és ezek jellemzésével kapcsolatban. Számos publikáció foglalkozik például a 

poliimidek termikus degradációjának kutatásával (pl. Sazanov 1982 [54], 1988 [55], Ren és mtsi. 

2003 [56]), melynek keretében többek között termikus analízisnek vetették alá az anyagot. Ezek a 

vizsgálatok számtalan tanulsággal szolgáltak, például megmagyarázzák a poliimid vezetésének 

növekedését, behatárolják a degradációs folyamatok jellegét és hőmérsékleti tartományát. Adósak 

maradnak ugyanakkor az anyagszerkezet és a halmazállapot változásának pontos leírásával. Kevés 

helyen ugyan, de találhatunk utalásokat a termikusan aktivált lézeres abláció exoterm jellegére. 

(Emiatt is végeztem saját termikus analízis vizsgálatokat, amelyeknek eredményét a 3. fejezetben 

mutatom be.) 
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2.7. ábra K. C. Yung SEM és AFM felvételei 355 nm-es UV Nd:YAG lézerrel készített lövések  

nyomáról Upilex® S poliimidben 

Forrás:  W. K. C. Yung, J. of Materials Processing Technology, 2000 [52] 

Yung és mtsi. a fenti ábrákkal és gondolatmenettel elsősorban az UV Nd:YAG lézeres abláció 

fototermikus jellegét igyekeztek bizonyítani, őket tehát elsősorban a hőhatás megfigyelése 

érdekelte. A fenti ábrákon olvadás nyomát („melting evidences”-t) állapítottak meg, ami 

véleményem szerint merész állítás, de azzal nem érdemes vitatkozni, hogy az abláció folyamatának 

elején átmenetileg előfordulhat olvadt fázis. Más szerzőnél nem találkoztam bármilyen állítással a 

poliimid olvadásával kapcsolatban vagy azzal, hogy ezt a folyamatot bármilyen eszközzel mérni 

próbálták volna.  

2001-es cikkében Yung és mtsi. [57] felvetik, hogy a poliimidek UV Nd:YAG lézeres bontása 

tisztázatlan, ezért a Upilex® S típusú fólián, a megmunkálás után visszamaradt anyagon végeztek 

XPS (röntgen fotoelektron spektroszkópiás) méréseket.  

A fóliára a 2.8. ábrán látható módon, egy 200 µm átmérőjű spirál lenyomatot készítettek 5,1 J/cm2 

besugárzottság és 3 kHz PRF (Pulse Repetition Frequency, impulzusismétlési frekvencia) mellett. Az 

ábrán Yung és mtsi. azt szemléltetik, hogy a megmunkálás során a keletkező anyagdarabkák egy 

része visszajut a hordozó felületére egy udvart (az angol szakkifejezése halo) képezve. 

Elektronmikroszkópos vizsgálattal kimutatták, hogy ezen darabkák („átmérőjük” kb. 50 nm) 

mennyisége nagymértékben csökkent a besugárzottság 8,5 J/cm2-re növelésével, majd teljesen el is 

tűntek 10 J/cm2 besugárzottság fölött. Hasonló jelenséget egyébként Küper is leírt 1993-ban [30], ő 

poliuretán KrF excimer lézeres ablációjánál tapasztalta.  

  
a) b) 

2.8. ábra Upilex® S fóliába készített „lövés-spirál” 355 nm-es UV Nd:YAG lézerrel és udvara.  

Forrás: K. C. Yung, Applied Surface Science, 2001 [57] 

Yung és mtsi. munkájának lényege számomra azonban az, hogy ezeknek a visszahullott darabkáknak 

az XPS vizsgálata alapján következtetéseket vontak le a vizsgált anyag bomlására vonatkozóan. Az 
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eredményeinek ismertetése előtt azonban megjegyzem, hogy ugyan az említett szerzők is Gauss-

nyalábbal dolgoznak, munkáikban nem ejtenek szót arról, hogy miképpen értelmezik a 

besugárzottságot (azaz a felületegységre eső energiát), a mértékegységet automatikusan átvették 

az excimer lézereknél megszokott jelölésrendszerből. Ez több, Gauss-nyalábbal dolgozó szerző 

munkájára is jellemző [58]. Munkám során a nyaláb Gauss-profilját figyelembe vettem, ennek 

módját a 3. fejezetben ismertetem. 

Vizsgálataik alapján Yung és mtsi. megállapítják, hogy az elnyelt fotonok egy része a C-N és a C-C 

kötéseket bontja, másik része pedig a Upilex® poliimid melegítéséhez szükséges hőenergiát adja. 

Amint az elnyelt energia meghaladja a kötések bontásához szükséges küszöbértéket vagy az anyag 

túlhevül, szabad gyököket is tartalmazó anyagdarabkák szakadnak ki az tömbből és csóvát 

képeznek. A folyamathoz fel nem használt többletenergia az ablált darabkákkal távozik.  

A 2.9. ábrán mutatja be Yung a Upilex® S poliimid bomlásának útját 355 nm-es Nd:YAG besugárzás 

hatására. 

  
2.9. ábra Upilex® S típusú poliimid feltételezett bomlásának útja UV Nd:YAG lézeres megvilágítás hatására 

Forrás: W. K. C. Yung és mtsi., Applied Surface Science, 2001 [57] 

Yung és mtsi. 2002-ben [59] megvizsgálták az impulzusismétlési frekvencia (PRF) hatását a Upilex® S 

poliimid ablációjára 5 és 20 kHz között. Eredményeik szerint a PRF növelésével a visszahullott 

darabkák relatív széntartalma nő, és ezzel egyidejűleg a nitrogén és az oxigén tartalom csökken. Ezt 

a hőakkumuláció okozta magasabb kialakuló hőmérséklettel magyarázzák. 

Yung és kutatócsoportja munkásságának mint az UV Nd:YAG lézeres kutatások úttörőinek gyakran 

idézett része az az analitikus levezetés [52], amelyet a hővezetési egyenlet linearizálásával és 

további feltételezésekkel (pl. egyenletes kiinduló hordozóhőmérséklet, fél-végtelen test) végeztek 

el. Ezzel megadták az anyag z mélységében t időpontban létrejövő hőmérsékletnövekményt: 
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A képletben R az adott hullámhosszon az anyagra vonatkozó reflexiós tényező, λH a hővezetési 

tényező, α az adott hullámhosszon mért abszorpciós együttható, F a besugárzottság és f(z,t) 

függvény pedig:  
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A képletben szereplő erfc hibafüggvény és ierfc integrális hibafüggvény képletét Yung így oldja fel: 

∫
∞

−=
y

s dseyerfc
22

)(
π

 (5) 

∫
∞

=
y

dsserfcyierfc )()(  (6) 

Képletük alapján Yung és mtsi. az egy impulzus hatására létrejövő hőmérsékletnövekményt 1355˚C-

nak számítják a felületen, épp a küszöbbesugárzottság értékénél, 248 nm-es excimer lézer esetén, 

és ezt Brunco és mtsi. fent idézett, kísérleti úton lemért, 1300-1500˚C közötti értékéhez hasonlítják.  

355 nm-es UV Nd:YAG lézer esetén érvényes paraméterekkel végzett számítás 671˚C-os eredményt 

adott felületi hőmérsékletnek, az ablációs küszöb értékének tekintett besugárzottság mellett. Az 

alacsonyabb hőmérséklet oka, hogy a poliimid abszorpciós tényezője ezen a hullámhosszon kisebb, 

mint az alacsonyabb hullámhosszúságú excimer lézerekénél és így a besugárzott energia nagyobb 

mélységen oszlik meg a Lamber-Beer törvény alapján [9, 10]. 

Yung és mtsi. analitikus megoldásának problémájaként értékelem, hogy csak a legelső lézerimpulzus 

anyagba csatolására és az így keletkezett hőmérsékletnövekmény számítására alkalmas. Több olyan 

paramétert is tartalmaz (ilyen például a felületi reflexió, az abszorpciós együttható), amelyek a már 

többször említett okból legfeljebb az első impulzus hatásának számítására teszik csak alkalmassá a 

modellt. (Lásd pl. Hopp Béla és mtsi. 1995-ben közölt vizsgálatait a reflexiós tényező időbeli 

változásával kapcsolatban [67].) Nem igényel különösebb magyarázatot, hogy akár csak a reflexió 

értékének kis megváltozása is nagy különbségeket okozna a számolható hőmérsékletnövekmény 

értékében. A szerzők levezetése ettől még természetesen helyes, de az általam megcélzott, több 

lövés hatását figyelembe vevő modellben nem tudom felhasználni. 

Claire Mullan és Diana Ilie eredményei 

Mullan és Ilie – az írországi National Centre for Laser Applications munkatársai – 2005-ben 

publikáltak először polimerek és köztük poliimidek UV és VUV Nd:YAG lézerablációs kutatásaikról 

[58, 60]. (A VUV – vacuum ultraviolet – megjelölés az Nd:YAG lézer frekvencianégyszerezéssel 

adódó 266 nm-es hullámhosszára vonatkozik.) Első folyóirat cikkük [61] 2007 augusztusában jelent 

meg.  

Munkájuk mindenképpen említést érdemel már csak azért is, mert ezzel bővítették a 

frekvenciatöbbszörözött Nd:YAG lézerek és a poliimidek kölcsönhatásával foglalkozó igen szűk 

szakirodalmat.  

Kísérleteikkel különböző tényezők, pl. az impulzusismétlési frekvencia hatását vizsgálták az ablációs 

rátára. Céljuk a polimer kontrollálható lézeres megmunkálásának alapjait szolgáló ismeretanyag 
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bővítése, bár nem nevezik meg, hogy valamilyen konkrét alkalmazás áll-e kutatásuk 

középpontjában.   

Eredményeik közül azt a fúrási módszert emelem ki, amelyben – a nyaláb útjába helyezett akuszto-

optikai modulátorral – megoldották, hogy a folyamatosan, pl. 40 kHz-en üzemelő 266 nm-es lézer 

impulzusaiból adott számút, adott időben engedjenek csak a polimer felületére [62]. (Mivel itt a 

lézerforráson kívüli beavatkozásról van szó, ez nem befolyásolja az impulzusok energiáját.) A 

lézerrel készített furatok be és kimenti nyílásait tanulmányozva bemutatták, hogy ha a poliimidet a 

fenti nyalábból kikapuzott 100 Hz-es ismétlési frekvenciával fúrják, és ilyenkor nem 1, hanem akár 

10 darab impulzust engednek át a 40 kHz-es nyalábból, akkor a fúrás környezetében kevesebb 

szennyeződést találnak a hordozó felületén. Kimutatták továbbá, hogy ezzel a módszerrel a hő által 

terhelt zóna mérete sem lesz nagyobb kiterjedésű, mint a 100 Hz-en, 1-1 impulzussal fúrt lyukak 

esetén.  

Egy másik kísérletükben [60] vizsgálták poliimid fúrása közben a furat mélyülését az alkalmazott 

impulzusszámtól függően. A mintákat keresztcsiszolataik alapján értékelték ki (2.10. ábra). 

Vizsgálatuk eredménye, hogy az impulzusszám és a furat mélysége között jó közelítéssel lineáris 

kapcsolatot állapítottak meg. 

 
2.10. ábra 266 nm-es VUV Nd:YAG lézerrel, 1 J/cm

2
 besugárzottsággal készült furatok 125 µm vastag  

Kapton® fóliában. Az egyes furatok 30, 60, … 540 darab impulzussal készültek. 

Forrás: C. Mullan és D. Ilie, Photonic Engineering Conference, Dublin, Ireland, 2005 [60] 

Ugyancsak 2007-ben megjelent konferenciacikkükben [62] kísérleti eredményeik mellett röviden 

körvonalaznak egy lehetséges modellt az anyagban levő hőmérséklet kiszámítására. Az általuk is 

hivatkozott Burns és Cain modelljére építve a hőmérsékletet csak a mélységi dimenzióban és a 

besugárzottság alapján fogják kiszámolni, azaz nem veszik figyelembe a nyaláb Gauss-profilját.  A 

modell részleteit egy későbbi publikációjukban ígérik kifejteni, e dolgozat írásának időpontjában 

még nem találtam újabb közleményt a szerzőktől. 

Ebben a cikkben Mullan és Ilie az ablációs ráta meghatározására már nem profilometriát, hanem a 

dolgozatom 3.4.4. pontjában részletezett, általam 2006-ban publikált [L2] lyukasztásos módszert 

alkalmazták. 

2.3.3 A poliimidek megmunkálásának további aspektusai 

A femto- és pikoszekundumos impulzushosszak világa 

A nanoszekundum alatti impulzushosszal működő lézerek egészen új aspektusokat nyitnak az 

anyagmegmunkálásban, mivel az abláció folyamata időben és térben is sokkal kötöttebb, ami a 

felbontás növelését és a szükséges energia-bevitel csökkenését okozza. A femto- vagy 

pikoszekundumos lézerek is már bő 10-15 éve a kutatók asztalain vannak, az iparban azonban máig 
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még nem szereztek jelentős részesedést. A téma irodalma óriási, a dolgozatban megemlítést kívánó 

részleteket itt Bäuerle [9] és Stuart és mtsi. [63] összefoglaló gondolatai alapján ismertetem.  

Az ultrarövidnek nevezett impulzusok ideje alatt még a nagy hővezető képességű anyagokban is 

elhanyagolhatóvá válik a hővezetés. Az ablációs mechanizmusok jellege is megváltozik a 

nanoszekundumos folyamatokhoz képest, mivel itt például nemlineáris abszorpcióval, az 

elektromos vagy vibrációs gerjesztések nem-egyensúlyi hatásaival, lavinaletöréssel, többfotonos 

ionizációval is számolni kell. A nemlineáris hatások tovább növelik a gerjesztő energia lokalizáltságát 

és ez javítja az elérhető felbontást.  

A nanoszekundumos megmunkálás esetén az impulzus ideje alatt keletkező ablációs termékek 

árnyékoló hatása nem hagyható figyelmen kívül (ezt például a 3.20. ábra szemlélteti). A 

femtoszekundumok nagyságrendjében nem tud plazma kialakulni, hiszen az abláció csak az 

impulzus után indul be. Olyan anyagokban, ahol a gerjesztő energia gyorsan átadódik a rácsnak, 

nagy mechanikai feszültségek keletkeznek és ez robbanásszerű anyageltávolítást eredményezhet. 

Szigetelő (nagy tiltott sávszélességű) anyagok esetében az impulzus hatására – a többfotonos 

abszorpció és a lavinaionizáció eredményeképpen – megnőhet a szabad töltéshordozó 

koncentráció, ami optikai letörést okozhat az anyagon belül.  Ennek hatására pedig számos változás 

következhet be az anyag paramétereiben (például az abszorpcióban), vagy közvetlenül is bomláshoz 

vagy akár ablációhoz vezethet. Ultrarövid impulzusokkal tehát az adott hullámhosszon átlátszó 

anyag is elnyelővé válhat. Fókuszálással az átlátszó anyag belsejében is létrehozhatunk struktúrákat, 

amelyek felbontása 1 µm is lehet. 

Számtalan gyakorlati felhasználása (pl. nagy mélység/átmérő arányú furatok készítése üvegben, 

kompozit anyagok felületének mikrométer felbontású, nagysebességű módosítása) mellett a femto- 

és pikoszekundumos lézerek elektronikai technológiai alkalmazásai egyelőre nem nyertek teret.  

Poliimid ablációs kutatások Magyarországon 

Az ablációs folyamatok kutatása hazánkban is jelentős múltra tekint vissza, amelyből itt elsősorban 

a Szegedi Tudományegyetemen az elmúlt 20 évben folyó anyagtudományi kutatás néhány 

eredményét emelem ki. 

Heszler Péter és mtsi. 1989-ben az inkubáció jelenségét vizsgálták poliimidben [64]. Az ablációs 

küszöb alatti impulzusok sorozata által kiváltott anyageltávolítást végeztek 337 nm-es N2 lézerrel. 

Ennek során az ablációt beindító inkubációs impulzusok száma és a besugárzottság reciprokának 

harmadik hatványa között találtak arányossági összefüggést. Később PET (polietilén teraftalát) 

polimeren a besugárzottság reciprokának négyzetével arányos összefüggést mértek ki [65]. Az 

inkubáció jelenségének magyarázatára saját modellt alkottak [66].  

Hopp Béla és mtsi. 1995-ben mutatták be eredményeiket a 193 nm-es ArF excimer lézerrel 

megvilágított poliimid optikai és vezetési tulajdonságaiban bekövetkező változásokról. Kísérleteiket 

olyan módon végezték, hogy az excimer lézerimpulzussal való megvilágításhoz képest – 5 ns 

pontossággal beállítható késleltetéssel – megmérték az anyag transzmisszióját és reflexióját, 

amelyhez 1-2 ns impulzushosszúságú, 461, 520 és 695 nm-es hullámhosszú festéklézerek nyalábját 

használták fel. Bemutatták, hogy mérési módszerük helyénvaló a lézer-anyag kölcsönhatás 

vizsgálatára és több folyamat megértésére is felhasználták. Így például megvizsgálták a poliimid 

optikai paramétereinek változását az idő függvényében, amelyből az abláció mechanizmusaira 

következtettek [67], megvizsgálták a vezetési tulajdonságokat befolyásoló, abláció során keletkező 
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szén-klaszterek kialakulásának dinamikáját [68] és további vizsgálati módszerekkel kiegészítve ezüst 

tartalmú poliimid filmeken tanulmányozták a KrF excimer lézeres besugárzás által kiváltott 

elektromos vezetést [69].  

Az utóbbi évek polimerablációs kutatásainak irányvonalai 

Thomas Lippert, akinek munkásságáról eddig nem esett szó, csoportjával továbbra is aktívan kutatja 

a lézerablációra tervezett polimerek témáját. Már a 90-es években kifejlesztették a triazén 

kromofórokra alapozott polimereket (pl. 2.11. ábra), amelyek rendkívül jól elnyelik a 308 nm-es 

hullámhosszú sugárzást (XeCl excimer lézer), és alacsony besugárzottsági küszöb mellett, sorja és 

visszahullott darabkák nélküli megmunkálást tesznek lehetővé (2.12. ábra). A molekuláris szinten 

tervezett anyagok tulajdonságait és lézeres ablációjuk mechanizmusait Lippert és kutatócsoportja 

számos módszerrel vizsgálta, mindezt úgy, hogy összehasonlításképpen többféle kereskedelmi 

forgalomban kapható polimeren, például Kaptonon is elvégezte a méréseket. Így Lippert munkáiból 

nagyon sok általános információ is nyerhető, ezért is találjuk meg nevét a legtöbb polimerablációs 

cikk hivatkozási listáján. Thomas Lippert az egyik legtöbb – általános polimerablációs – szemlét is 

publikáló szerző [pl. 36, 70, 71].  

 
2.11. ábra A kutatásokban leggyakrabban alkalmazott triazén polimer molekuladiagramja 

Forrás: Lippert és mtsi., Applied Surface Science, 1998 [72] 

 

   
a) b) 

2.12. ábra a) Kapton® és b) egy triazén polimer megmunkálásának eredménye 308 nm-es XeCl excimer lézerrel -  
a Kapton® poliimiden visszahullott darabkákat, kevésbé éles kontúrokat találunk,  

a triazén polimer felülete tiszta maradt 

Forrás: Lippert és mtsi., Applied Physics A, 2003 [73] 

K. C. Yung 2005-ben a folyadékkristályos polimerek (LCP) területén folytatta lézerablációs kutatásait 

[74]. Az LCP-k nedvességfelvétele egytizede a poliimidének, és ez komoly előnyt jelent a 

nagyfrekvenciás alkalmazások terén, mivel mechanikai és elektromos tulajdonságokban sem marad 

alul. Yung Vectra® A950 típusú polimeren figyelte meg, hogy a besugárzottság és az ablációs ráta 

között közel lineáris az összefüggés 355 nm-es UV Nd:YAG lézer alkalmazása esetén. Ezt azzal 

magyarázta, hogy az LCP esetén az abláció az olvadt fázis kivetődéséből adódik az alapvetően 

fototermikus jellegű folyamatban. 

Bityurin és Bäuerle 2007-ben publikálta [75] kísérleti eredményeit és modelljét az egy és két 

irányban megnyújtott polimer fóliák felületén észlelt struktúrák kialakulására, amennyiben azokat 

excimer lézeres besugárzásnak vetik alá. Magyarázatuk szerint a fal vagy csomó jellegű 

képződményeket a térben optimálisan elhelyezkedő, stressz hatására létrejövő törések rendszere 

alakítja ki. 
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Az utóbbi két év kutatásait jellemzi, hogy még mindig erősen kutatják a különböző hullámhosszú és 

időbeli lefutású lézerimpulzusok és a polimerek kölcsönhatását. Például Gomez és Goenaga [76] a 

polimetil-metakrilátra (PMMA) és a polikarbonátokra (PC) jellemző inkubációs hatást kutatja 

ultrarövid impulzusok esetén, Shin és mtsi. [77] módszert dolgoztak ki a polimerek lézeres 

megmunkálása során a felületre visszahulló darabkák eltávolítására, Elaboudi és mtsi. [78] a 

polimerek ablációját víz alatt végezték és ezzel nanorészecskéket készítettek. Oliveira és Vilar [79] 

Kapton® felületén KrF excimeres, ablációs küszöb körüli besugárzottságnál nagy 

magasság/alapátmérő arányú kúpok keletkezését vizsgálta (2.13. ábra), amelyeket EDS (enegia-

diszperzív röntgen spektroszkópia) analízissel gazdagnak találtak kálciumban és foszforban. Többek 

között ezek árnyékoló hatásával magyarázzák a véletlenszerű kidudorodások megjelenését a 

felületen. A felületen kialakuló különböző struktúrákkal már több kutatócsoport is foglalkozott, pl. 

Hopp Béla és mtsi. polikarbonáton vizsgálták a jelenség okait 1996-ban [80], továbbá Murthy és 

mtsi. tanulmányozták az abláció után keletkezett felület fodrozódásának okait is 2006-ban [81]. 

   
2.13. ábra Kapton® HN poliimid fólia Krf excimer lézeres, küszöbérték körüli besugárzottsága hatására keletkező kúpok 

Forrás: Oliveira és Vilar, Applied Physics A vol. 92, 2008 [79] 

2.3.4 A szakirodalmi tanulmányok összefoglalása 

A polimerek lézeres ablációjának szakirodalmából a fentiekben a munkám megértéséhez és 

megalapozásához nélkülözhetetlen információkat emeltem ki. Bemutattam, hogy az excimer lézeres 

kutatások már több mint 25 éve folynak rendületlenül, a témában számtalan kutatócsoport 

tevékenykedik. Az UV Nd:YAG lézeres polimer abláció témájában saját kutatásaim kezdetén jelentek 

meg az első tudományos közlemények, és könnyen azonosítható az a pár műhely, ahol ezzel a 

sugárforrással dolgoznak. 

A szakirodalomban leírt kutatások nagy része az abláció alapvető mechanizmusainak és a lejátszódó 

fizikai és kémiai folyamatoknak a megértését célozza, ezért – érthetően – nem foglalkozik 

rétegszerkezetekkel és sok esetben csak a legelső lézerimpulzus alatt lezajló folyamatokat és ezek 

eredményét tanulmányozzák és írják le. A modellek alkalmazhatóságát a saját kutatásomban az is 

jelentősen akadályozta, hogy a Gauss-eloszlást még az UV Nd:YAG lézerrel foglalkozó munkák sem 

veszik figyelembe.  

A 3. táblázatban foglaltam össze a poliimidek ablációját kutató, jelentősebb szerzőcsoportok 

munkáinak néhány kiemelt jellemzőjét, és ezeknek megfelelően feltüntettem a dolgozatban leírt 

kutatásom célkitűzését, amelyet a következő fejezetben részletezek. 
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3. táblázat A fő poliimid-ablációs kutatások összefoglaló táblázata és a saját kutatásom célkitűzése 
 Burns és Cain 

és mtsi. 
Bityurin és 

Luk’yanchuk  
és mtsi. 

Heszler Péter 
és Hopp Béla 

és mtsi. 

Yung és mtsi. Ilie és Mullan 
és mtsi. 

Saját 
kutatás 

célja 

Alkalmazott 

lézerforrások 
excimer excimer 

excimer és  

N2 (337 nm) 

355 nm  

UV Nd:YAG 

266 és 355 nm 

UV Nd:YAG 

355 nm  

UV Nd:YAG 

Kutatás jellege 
anyag-

tudományi 

anyag-

tudományi 

anyag-

tudományi 

anyag-

tudományi 
technológiai technológiai 

Gauss-eloszlás 

figyelembe vétele 
n.é. 

1
 n.é. n.é. nem nem igen 

Hőakkumuláció 

figyelembe vétele 
igen n.v. 

2
 n.v. n.v. n.v. igen 

Rétegszerkezet 

figyelembe vétele 
n.c. 

3
 n.c. n.c. n.c. nem igen 

Figyelembe vett 

impulzusok száma  
több 1 több 1 több több 

Modell tárgya 

az anyagban 

akkumulált 

hőmérséklet 

kiszámítása 

az abláció 

termikus és 

kémiai 

folyamatainak 

leírása 

inkubáció, 

optikai 

tulajdonságok 

változásának 

okai 

hőmérséklet-

növekmény 

kiszámítása 

mélységi 

irányban 

nincs modell 

több 

impulzus 

hatására 

kialakuló 

struktúra 
1
 Nem értelmezhető az eltérő energia-eloszlás miatt. 

2
 Nem vizsgált az összesen egy darab megfigyelt impulzus vagy a kutatás más célkitűzése miatt. 

3
 Nem cél az anyagtudományi vizsgálatoknál. 
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3 Poliimid alapú hajlékony hordozók UV Nd:YAG lézeres 
ablációjának technológiája 

Célkitűzés 

A kutatómunkám célja, hogy eredményein keresztül egy olyan modell születését segítse elő és 

annak érvényességét igazolja, amely lehetővé teszi bizonyos anyagok körében a lézeres strukturálás 

akár impulzusról impulzusra történő megtervezését, figyelembe véve a megmunkálandó 

rétegszerkezetet és áramköri mintázatot, továbbá az anyagban felgyülemlett hő eloszlását. A modell 

alapján egy olyan szimulációs eszköz fejlesztésére nyílik lehetőség, amely az egyes gyártmányok 

számítógépes tervei alapján előállítja a lézeres megmunkálás terveit. A modell feladata tehát annak 

megválaszolása, hogy adott energiájú lézerimpulzusokkal milyen mennyiségű anyagot tudunk 

eltávolítani a poliimidből. 

Az anyagban az egymást követő impulzusok hatására hő akkumulálódik és a nagyobb hőmérséklet 

megváltoztathatja a lézer-anyag kölcsönhatást. A rétegszerkezet elsősorban a hővezetésen 

keresztül képes befolyásolni a lézeres megmunkálást. Így a poliimidhez kapcsolódó rézréteg – a hő 

terjedésének megváltoztatásával – közvetetetten az impulzusonként ablált anyagmennyiség 

megváltozásához – esetemben csökkenéséhez – vezet. Mivel a szakirodalomban a rézréteg 

áramköri mintázatának figyelembe vétele nem jellemző, ezért a dolgozat egyik célja, hogy a hatás 

jelentőségét felmérje és bizonyítsa. 

Az impulzusonként eltávolított anyagmennyiség kiszámításában kulcsszerepe van az ablációs küszöb 

ismeretének, amelyet a szakirodalom a besugárzottsággal fejez ki. Az ablációs küszöbbesugárzottság 

hőmérsékletfüggését azonban nem értelmezik, így az akkumulálódott hő hatása ilyen módon nem 

vehető figyelembe. Modellemben azt a célt tűztem ki, hogy az abláció küszöbértékét 

hőmérsékletben tudjam kifejezni, amely ugyanúgy anyagra és a megmunkálás körülményeire 

jellemző paraméter, mint a küszöbbesugárzottság. Ezzel elérhető, hogy a lézeres 

anyagmegmunkálás fő folyamatait (elnyelés és hővé alakulás, abláció, hővezetés) egységesen, a 

hőenergia, illetve a hőmérséklet segítségével írjam le. A lézer impulzusenergiáját a modellemben 

hőmérsékletnövekménnyé alakítom, a hőmérséklet alapján döntöm el, hogy az anyagnak mely része 

tekinthető abláltnak, és a hővezetéssel veszem figyelembe a rétegszerkezetet és a rézréteg 

áramköri mintázatát.  

Ahhoz, hogy impulzusról impulzusra meg tudjam határozni a lézerimpulzus által eltávolított 

anyagmennyiséget, a következő feladatok megoldását tűztem ki célul: 

• a lézerimpulzus energiáját az anyagban hőmérsékletnövekménnyé kell alakítani olyan 

módon, hogy figyelembe veszem a nyaláb Gauss-profilú energia-eloszlását, a lézerimpulzus 

anyagba csatolódása közben felmerülő összes veszteségét, az elnyelés exponenciális 

helyfüggését leíró Lambert-Beer törvényt, továbbá az anyagba csatolódott energia 

hőenergiává alakulásának összes veszteségét, 

• definiálni és értelmezni kell az ablációs küszöbhőmérséklet fogalmát, továbbá módszert kell 

kidolgozni ennek meghatározására adott anyag és adott megmunkálási környezet esetén, 

• a modell alapján létre kell hozni egy szimulációs programot, amely alkalmas a lyukasztással 

készített furatok keresztmetszeti profiljának meghatározására és a modell alapfeltevéseit is 

igazolják. 
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A modell tehát: 

• figyelembe veszi az idézett modellek által elhanyagolt Gauss-eloszlást, 

• figyelembe veszi az anyagban akkumulálódó hő hatását, 

• utat nyit a poliimidhez kapcsolódó rézréteg áramköri mintázatának figyelembe vételéhez, 

• utat nyit a több impulzus hatására kialakuló struktúrák alakjának és méreteinek 

meghatározásához.  

A kutatás technológiai motivációja 

A poliimidek lézeres megmunkálásának célja a kutatómunkám esetében az, hogy a szigetelő réteget 

teljes mélységében eltávolítsam akár egy furat vagy egy nagyobb, meghatározott méretű ablak 

formájában.  

A furás tulajdonképpen többnyire zsákfurat készítést jelent, hiszen a szigetelő réteg alatti rézfóliát 

épen kell hagyni. Az ilyen furatokat azért készítik, hogy ennek falát fémezve teremtsenek galvanikus 

összeköttetést a hordozó két oldala között, vagy többrétegű hordozóstruktúrák esetén akár több 

vezetőréteg között is. Ezért a követelmények adódnak: minél kisebb átmérőjű, és nagy 

mélység/átmérő arányú (aspect ratio) furat (az elérhető legnagyobb összeköttetés-sűrűség miatt), 

megfelelő furatfal minőség (a megbízható fémezhetőség miatt), szerves anyagmaradványoktól 

mentes rézfelület. [82] 

A nagyobb méretű (néhány mm x néhány mm) ablakok nyitásának célja poliimid fóliában például az, 

hogy az eltávolított anyag helyére egy integrált áramkört illesszenek, amelyek kontaktusait a 

rézfólia felületéhez kötik. A szükséges térfogat felszabadításán túl így a rézvezetékek kontaktálandó 

oldalát is a lézernek kell felszabadítani, és megtisztítani a szerves anyagoktól. (Ilyet szemléltet a 3.1. 

ábra és majd a 3.10. ábra is.) 

 
3.1. ábra A poliimid fóliában a mintázott rézréteg fölött fúrt lyukak és nyitott ablak szemléltetése. A felszabaduló 

rézvezetékekhez például termoszónikus kötéssel kapcsolható tokozatlan integrált áramkör.  
(Az ábra nem méretarányos.) 

A poliimid réteghez kapcsolódó rézrétegen például nagy huzalozási sűrűségű (25 µm vezető- és 

25 µm szigetelőszélesség) áramköri vezetőmintázat van kialakítva, a később részletezett kísérleteim 

egy részét ilyen felületek fölötti poliimid rétegben végeztem.  

ragasztó 

0 v. 9-12 µm

réz

poliimid

9-18 µm

25-125 µm
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3.1 A nagyfelbontású megmunkáláshoz szükséges lézerforrás 
kiválasztása 

Az elektronikai iparban használatos hajlékony áramköri hordozók gyakran poliészter vagy poliimid 

alapúak. A BME Elektronikai Technológia Tanszékének Lézertechnológia laboratóriumát az elmúlt 8-

9 évben számos cég kereste fel olyan feladatok megoldását keresve, ahol adott típusú, már 

gyártásban levő, polimer-alapú anyagokkal kapcsolatban merült fel a lézeres megmunkálás igénye.  

A termelékenység, a megbízhatóság, a gazdaságosság jegyében – ismert előnyei miatt – gyakran 

felvetődik a lézeres technológia alkalmazása, akár évek óta működő gyártási folyamatok esetén is, 

legyen szó akár meglevő technológiai lépések optimalizálásáról, vagy új lépések közbeiktatásáról. 

Ugyancsak ez motiválta azt a két Európai Uniós finanszírozású nemzetközi projektet is, amelyekben 

laboratóriumunk volt felelős a lézeres technológiák kutatásáért és fejlesztéséért.  

A dolgozatban leírt kutatás is a fenti megkeresések rendszeressé válásával indult. Hogy az említett 

előnyök szempontjából ígéretes lesz a lézersugár mint megmunkáló szerszám használata, az ritkán 

volt kétséges. A technológia optimalizálása azonban mindig új feladat elé állított bennünket, mivel 

eltérő anyagok eltérő célú és jellegű strukturálása egészen a lézerforrás helyes megválasztásának 

feladatáig vezetett vissza.  

A lézerforrás helyes megválasztását elsősorban a szempontok két csoportja befolyásolja. Az ipari 

megmunkálásra alkalmazott lézereket jellemző fő paraméterek alkotják az egyik csoportot, míg a 

felhasználás aspektusai a másikat [83]. 

A megmunkáló lézerek esetén elsősorban a kibocsátott nyaláb hullámhossza, a nyaláb intenzitás-

eloszlásának tér- és időbeli jellemzői húznak választóvonalat a hozzáférhető berendezések között.  

Az alkalmazások oldalán sokkal több meghatározó szempontot találunk. Fontos, hogy a strukturálást 

milyen anyagban, annak mekkora felületén vagy térfogatában, milyen felbontással tervezzük 

végezni. Felmerül továbbá, hogy a helytakarékosság és a megbízhatóság igénye mekkora hatás-

zónákat enged meg, gondolva itt a megmunkálás során érintett, de nem eltávolított anyag 

megváltozott tulajdonságaira (ez angol szakkifejezéssel a HAZ, azaz Heat Affected Zone).  

Az itt felsorolt szempontok is épp elegendőek annak szemléltetésére, hogy egy új technológia 

kifejlesztése kapcsán milyen összetett feladat tárul a mérnök elé. A megoldás többféle módon lenne 

elképzelhető. A legkézenfekvőbb módszer a vonatkozó szakirodalom előzetes tanulmányozása, de 

ez több okból sem biztos, hogy célra vezet. A tömeggyártásra kifejlesztett technológiákat a cégek 

nem publikálják, ráadásul a megoldandó feladat is biztosan eltér valamilyen mértékben a 

korábbiaktól. Az egyes lézerberendezések gyártói természetesen igyekeznek minél nagyobb 

alkalmazás-könyvtárat létrehozni és folyamatosan bővíteni, de speciális alkalmazásokra ezek csak 

korlátozottan vehetők igénybe. Ennek a megközelítésnek az ellentéte a próbálgatásos (az angol 

szakirodalomban trial-and-error) módszer, amikor a megmunkálás paramétereit addig állítgatja a 

mérnök, amíg az eredményt – a vonatkozó szabvány vagy a megrendelő igényének megfelelően – 

elfogadhatónak tudja minősíteni. Meglepő módon még napjainkban is ez utóbbi eljárás van 

előtérben.  

A technológia optimalizálásánál a lézerforrás sok esetben adottság. Ennek oka például, hogy 

ugyanazzal a konkrét lézeres megmunkáló berendezéssel kell elvégezni különböző feladatokat, 

mivel az adott állomás már rendelkezésre áll egy cégnél. A frekvenciaháromszorozott Nd:YAG 

lézeres források megjelenése előtt adottság volt például, hogy a nyomtatott huzalozású lemezeket 
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(NYHL, többnyire üvegszál erősítésű epoxigyanta réz vezetőréteggel) az 1064 nm-es 

hullámhosszúságú Nd:YAG vagy a 10600 nm-es CO2 lézerrel munkálták meg [84]. A 3.2. ábrán 

látható azonban, hogy pl. az üveg és a réz relatív abszorpciója 10% alatti az Nd:YAG lézer 

hullámhosszán. Az elnyelés pedig kulcskérdés a megmunkálás szempontjából. 

 
3.2. ábra Az FR4-es nyomtatott huzalozású áramköri hordozó összetevőinek (epoxigyanta, üvegszál, rézfólia)  

relatív elnyelése a hullámhossz függvényében, megjelölve az Nd:YAG lézerrel előállítható  
négy lehetséges hullámhosszt és a CO2 lézer egy jellemző hullámhosszát  

Forrás: M. Greenstein, Applied Optics, 1989 [85] mérései alapján 

Az NYHL-ek fúrását megoldották az említett két lézer típussal és még ma is alkalmazzák az ilyen 

forrásokra optimalizált technológiákat. Ezek azonban elsősorban a „nyers erő” módszerén 

alapulnak, ami a hő által érintett térfogatok (HAZ) növekedésével jár és így a megmunkálandó 

anyagot felesleges terhelésnek teszik ki.  

A 3.2. ábrán látható elnyelési görbékről leolvasható, hogy az azon bemutatott anyagok a látható 

hullámhossz tartomány alatt nagyobb abszorpcióval rendelkeznek. Ez egyébként jellemző a legtöbb, 

az elektronikai technológiákban alkalmazott anyagra, és a polimerekre is.  

A rövidebb hullámhosszúságú lézersugaraknak további előnye is van. Fókuszált Gauss-nyaláb esetén 

a fókuszfolt átmérője egyenesen arányos a nyaláb λ hullámhosszával, a pontos függést a (7) képlet 

mutatja, ahol f a fókuszáló lencse fókusztávolsága, D a lencsére beeső nyaláb átmérője [86]. 

D

f
d ⋅⋅⋅= λ

π
22

min  (7) 

A képletben szereplő változókat a 3.3. ábrán szemléltetem. 
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3.3. ábra a) A fókuszálás és b) a Gauss-eloszlás szemléltetése a jellegzetes jelölésekkel 

Forrás b): W. M. Steen, 1998 [86] és Bäuerle, 2000 [9] alapján 

A dolgozatban taglalt alkalmazások szempontjából a lehető legkisebb fókuszfolt átmérő kulcskérdés. 

Tekintve, hogy elsősorban a fókuszfoltban összpontosuló fotonok alkotják a megmunkáló eszközt, 

ennek átmérőjével összemérhető felbontással tudjuk az anyagot megmunkálni.  

Az eredmények bemutatása szempontjából fontos, hogy Gauss-nyalábok esetén hogyan definiáljuk 

akár a nyalábátmérőt, akár a legkisebb fókuszfolt átmérőjét. A szakirodalom és a lézerforrás gyártó 

cégek ebben nem egységesek. Az átmérő meghatározása történhet a legnagyobb intenzitás 1/e-ed 

részénél, vagy 1/e2-nél. Az 1/e-nél definiált átmérő a 3.3. ábra jelöléseivel 2·w0, az 1/e2-nél 

értelmezett átmérő pedig az úgynevezett nyalábparaméter (σ) négyszerese, azaz 4·σ.  

A Gauss-görbe képlete a nyalábparaméterrel felírva, ahol I a nyaláb intenzitását, I0 az intenzitás 

legnagyobb értékét jelöli: 

2

2

2
0)( σ

r

eIrI
−

⋅=  2
0

20 e

I
Iha

r
=

⋅= σ  (8) 

Míg a lézerforrások gyári katalógusaiban az 1/e2-es értelmezésnek megfelelő nyalábátmérő értéket 

adják meg általában, addig például Bäuerle 2000-es monográfiájában [9] az intenzitás 1/e-ed 

részénél definiált átmérő-szemléletben vezet le számtalan összefüggést, mivel képletei emiatt 

egyszerűsödnek. A kétfajta szemlélet szerint értelmezett átmérők közötti összefüggés: 

σ222 0 ⋅=w  (9) 

Munkám során az intenzitás 1/e2-nél definiált átmérővel dolgozom. A fenti definíciók után 

bemutatom az UV Nd:YAG lézer kiválasztásáig elvezető út egyes állomásait. 

3.1.1 CO2 lézerek alkalmazása polimerek megmunkálására 

Bár például Dyer bemutatta [87, 88], hogy akár CO2 lézerrel is lehet 10-20 µm átmérőjű furatokat 

készíteni 50 µm vastagságú Upilex® fóliában, de az alkalmazott módszer több okból sem lenne 

alkalmas a tömegtermelésre. A CO2 lézer 10 µm körüli hullámhossza nagy fókuszátmérőt sejtet a (7) 

képlet alapján, ezt a szerzők rövid (26 mm) fókusztávolságú lencsével és nagy beeső 

nyalábátmérővel (22 mm) kompenzálták. Ilyen rövid fókusztávolságú lencsével azonban nem 

szerelnek fel lézeres mikromegmunkáló berendezéseket, így a kísérlet elméleti jelentőségű. Ezt 

1/e2

1/e

1

w0w0 2σ2σ σ σ

1/e0,5
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erősíti a furatok elektronmikroszkópos felvételeinek (3.4 ábra) kiértékelése is. A furatok pereme 

mind a bemeneti, mind a kimeneti oldalon sorjás, és a furatfal maga is egyenetlen, furatfémezési 

célokra alkalmatlan. 

  
a) b) 

3.4. ábra CO2 lézerrel fúrt lyuk 20 µm vastagságú Upilex® fóliában  
a) a bemeneti oldalról és b) a hátoldalról készült SEM felvételen  

Forrás: Dyer és mtsi., Journal of Physics D: Applied Physics, 1996 [88] 

Saját kísérleteimet Upilex® és Kapton® fólián is elvégeztem, a BME-ETT-n üzemelő, maximum 25W-

os, folyamatos üzemű Synrad 48-2W típusú CO2 lézerrel, melynek fókuszátmérője 200 µm. A 3.5. 

ábra mutatja ezek eredményét, visszaszórt elektron detektorral készített SEM felvételen.  

  
a) b) 

3.5. ábra a) Upilex® és b) Kapton® fóliák (125 µm vastagságú) CO2 lézeres fúrásának eredménye. A SEM-BSE felvételek 
mutatják, hogy a rézréteget (világosabb) ugyan elértük, de szerves maradványok (sötétebb) borítják azt. 

Felvétel készült: BME-ATT, Portkó Mihály, 2003 

A felvételek arról tesznek tanúbizonyságot, hogy a poliimid fólia CO2 lézeres fúrása a kialakult felület 

túlzott érdességéhez, egyenetlenségéhez vezet. Érdemes ugyanakkor megfigyelni, hogy a két 

poliimid mennyire eltérő módon reagált ugyanazon besugárzásra. Míg a Upilex® furatfalát inkább 

buborékos, a Kapton® falát pernyés felület jellemzi. 

Összehasonlításképp bemutatom a CO2 lézersugár és a poliészter alapanyag kölcsönhatását. Ebben 

az esetben ugyan a furatfal egyenletes, de közel 40 µm magasságú sorja keletkezett a bemeneti 

oldalon (3.6.a ábra). Ez a magasság összemérhető például a következő technológiai lépésben a 

fóliára vastagréteg technológiával nyomtatandó vezetőréteg vastagságával, így nem elfogadható. 

A 125 µm vastagságú poliészter fóliában végzett kísérleteket itt is 5 mm fókusztávolságú fókuszáló 

lencsével végeztem, a lencsére 3 mm-es átmérővel érkező, 10,6 µm hullámhosszúságú nyalábbal. Az 

ezzel a technológiával készült furatok közül mutat példákat a 3.6. ábra. 



 

a)

3.6. ábra Folyamatos üzemű 
nélküli és b) védő

eltávolítása után

A felvételeken látható, hogy a poliészter fólia a besugárzás hatására nagyobb területen megolvad és 

az olvadékot a felületi feszültség 

mutatja a 3.7. ábra. Sorjamentes furatot csak védő

furatot a poliészter fólia gyári, 

fúrtam ki, tehát azt csak a fúrás után távolítot

3.7. ábra Folyamatos üzemű 
poliészter fóliába fúrt lyuk keresztmetszeti felvétele

Az egy hordozón szükséges nagyszámú (akár több ezer) furat és a tömegtermelésben adott rövid 

ciklusidő (akár 10-30 másodperc) több száz furat/másodperces sebességgel bíró technológiát 

igényel. Lézeres megmunkálás esetén 

megoldás kulcsa a lézersugár nagy

galvanométeres eltérítő fejek fókusztávolsága 

200 cm2) leképzési felület. (Ezek az adatok a pontos konstrukció ismeretében számíthatók.) 

nagyobb fókusztávolságból (7

A polimer alapú hajlékony 

kecsegtet: 

• az ipari lézerforrások közül ezeknek többnyire 

költsége, 

• a 10 µm körüli hullámhossz a legtöbb szerves anyagban 

elegendő elnye

alakul és a megmunkálásra fordítódik,

• hullámhosszuk ugyanakkor 90% fölötti reflexiót ad a réz esetén, tehát például a 

fúrási folyamat megáll egy belső rézréteg elérése esetén.

 

 
a) b) 

ábra Folyamatos üzemű CO2 lézerrel, 10 W teljesítménnyel, 10 ms ideig fúrt lyuk 
védőréteggel, 125 µm vastagságú poliészter fóliában a védőréteg

eltávolítása után a bemeneti oldalról készült SEM felvételen 

Felvétel készült: BME-ATT, Portkó Mihály, 2000 

hogy a poliészter fólia a besugárzás hatására nagyobb területen megolvad és 

az olvadékot a felületi feszültség akár 40 µm magas sorjává alakítja. Ennek keresztcsiszolati képét 

amentes furatot csak védőréteg használatával sikerült készíteni. 

furatot a poliészter fólia gyári, védelmi funkciójú, kb. 100 µm vastag polimer

fúrtam ki, tehát azt csak a fúrás után távolítottam el a fólia mindkét oldaláról. 

Folyamatos üzemű CO2 lézerrel, 10 W teljesítménnyel, 10 ms ideig, 125 
poliészter fóliába fúrt lyuk keresztmetszeti felvétele 

Felvétel készült: BME-ATT, Portkó Mihály, 2000 

Az egy hordozón szükséges nagyszámú (akár több ezer) furat és a tömegtermelésben adott rövid 

30 másodperc) több száz furat/másodperces sebességgel bíró technológiát 

igényel. Lézeres megmunkálás esetén – a termékek közötti gyakori átállás igényét is hozzávéve 

megoldás kulcsa a lézersugár nagysebességű (akár 1000 m/s-os) mozgatása. Az ehhez használt 

galvanométeres eltérítő fejek fókusztávolsága 10-30 cm-es, hiszen így érhető el nagyobb méretű (pl. 

si felület. (Ezek az adatok a pontos konstrukció ismeretében számíthatók.) 

7) alapján nagyobb fókuszfolt átmérő is adódik.  

 áramköri hordozók CO2 lézeres megmunkálása több előnnyel is 

az ipari lézerforrások közül ezeknek többnyire a legalacsonyabb a bekerülési 

körüli hullámhossz a legtöbb szerves anyagban 

elegendő elnyeléssel bír, így a kisugárzott energia nagy része az anyagban hővé 

alakul és a megmunkálásra fordítódik, 

hullámhosszuk ugyanakkor 90% fölötti reflexiót ad a réz esetén, tehát például a 

fúrási folyamat megáll egy belső rézréteg elérése esetén. 
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fúrt lyuk a) védelem  
védőréteg  

hogy a poliészter fólia a besugárzás hatására nagyobb területen megolvad és 

magas sorjává alakítja. Ennek keresztcsiszolati képét 

használatával sikerült készíteni. Ilyenkor a 

polimer-rétegével együtt 

.  

 
 µm vastagságú  

Az egy hordozón szükséges nagyszámú (akár több ezer) furat és a tömegtermelésben adott rövid 

30 másodperc) több száz furat/másodperces sebességgel bíró technológiát 

közötti gyakori átállás igényét is hozzávéve – a 

) mozgatása. Az ehhez használt 

es, hiszen így érhető el nagyobb méretű (pl. 

si felület. (Ezek az adatok a pontos konstrukció ismeretében számíthatók.) A 

 

lézeres megmunkálása több előnnyel is 

alacsonyabb a bekerülési 

körüli hullámhossz a legtöbb szerves anyagban a megmunkáláshoz 

bír, így a kisugárzott energia nagy része az anyagban hővé 

hullámhosszuk ugyanakkor 90% fölötti reflexiót ad a réz esetén, tehát például a 
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A hátrányok között viszont több olyan szempont is felmerül, amely az általam megcélzott területen 

való alkalmazását csak túl nagy kompromisszumokkal tenné lehetővé: 

• a szilárdtest lézereknél egy-két nagyságrenddel nagyobb hullámhossz egy-két 

nagyságrenddel nagyobb lehetséges fókuszátmérőt ad, 

• a nagy hullámhossz miatt nem beszélhetünk a fotonok kötésbontó hatásáról, így az 

ablációnak nincs ilyen jellegű összetevője, tehát csak hőhatás általi 

anyageltávolításról beszélhetünk, 

• folyamatos üzemű lézer esetén a furat átmérőjének akár 2-4-szerese is lehet a hő 

által érintett felület, 

• impulzus üzemű megmunkálás esetén is egyenetlen furatfalat és a furat környékén 

szétfröccsent anyagmaradványokat találunk. 

3.1.2 Excimer lézerek alkalmazása polimerek megmunkálására 

Kutatásaim során az excimer lézerek és a poliimid kölcsönhatásával elsősorban az irodalom 

tanulmányozása kapcsán foglalkoztam. A Pécsi Tudományegyetem mai nevén Környezetfizika és 

Lézerspektroszkópia Tanszékének excimer lézerével, Dr. Sánta Imre közreműködésével végeztem 

poliimid ablációs kísérletet. Ezek célja elsősorban a CO2 lézeres megmunkálás után a rézfólia 

felületén maradt szerves anyagmaradványok eltávolítása volt, a dolgozatban ennek részleteit nem 

mutatom be. A 3.8. ábra szemlélteti, ahogy a CO2 lézerrel készített, 300 µm átmérőjű, rézfólia fölött 

a Kapton® HN fóliában készített furatok alján maradt szerves maradványokat excimer lézeres 

levilágítással abláltuk. Az excimer lézer homogenizált nyalábját egy 3 mm átmérőjű apertúrán 

keresztül vetítettük a felületre, ennek lenyomata látszódik az ábrán is, hiszen az a poliimid felületét 

is ablálja. A minták EDS (electron dispersive spectroscopy) analízise objektíven is bemutatta, hogy az 

excimer lézeres tisztítással fémtiszta rézfelület érhető el. A kutatás eredményei a ’LIDCAT – Local 

Integrated Direct Chip Attach Technology’ elnevezésű EU-projekben hasznosultak.  

 
3.8. ábra Excimer lézerrel megvilágított poliimid hordozó mikroszkópos felvétele – a 248 nm-es hullámhosszúságú  

nyaláb eltávolította a CO2 lézeres megmunkálás után a rézfelületen maradt szigetelőréteget 

Az excimer lézeres polimermegmunkálás feltétlen előnye a fotokémiai hatáson is alapuló, ezért 

arányaiban alacsonyabb hőhatással párosuló abláció. Hátránya viszont a többmódusú nyaláb, amely 

megnehezíti a kis felületre összpontosítás feladatát. Kezelhetőségük, karbantartási igényük is a CO2 

és az Nd:YAG lézerforrások mögé sorolja az excimer lézereket.  

szerves maradványok 
a rézfelületen 

excimer lézeres 
tisztítás után 

az excimer lézerrel 
levilágított 3 mm 
átmérőjű poliimid 
felület részlete 

poliimid 



 

3.1.3 Szilárdtest lézerek alkalmazása polime

1064 nm-es hullámhosszon sugárzó Nd:YAG lézerek

A polimerek megmunkálására széles körben alkalmaznak még ma is Nd:YAG lézereket. Így például 

alkalmazzák ezeket üvegszál-

korábbiakban említettek szerint azonban pl. az üvegben 

megnehezíti a pontos és kevés károsított térfogattal 

A 3.9. ábra a) felvétele Upilex®

fúrásának eredményét mutatja. 

jellemző, alacsony abszorpció a 

vezet. A nyaláb átmérőjét akár

találunk. 

 
a) 

3.9. ábra 1064 nm

Felvétel készült: BME

 A poliimidek (és további, áramköri hordozóként alkalmazott hajlékony alapanyagok) lézeres 

ablációjának szakirodalmában nem 

sem alkalmazzák. Ennek fő oka (és ezt szemléltették a kísérleteimről készült itt bemutatott 

felvételek is), hogy a csekély elnyelő

átmérőjű HAZ-t eredményez [

355 nm-es hullámhosszon sugárzó UV Nd:YAG lézerek

A szilárdtest lézerek kiváló minőségű, Gauss

alkalmazhatóvá a poliimid áramköri hordozók körébe

abszorpcióval rendelkezik a polimerek nagy része. 

a megfelelőséget eldöntő, minősíthető szempontok 

küszöbök. Leginkább a funkcionális és 

lézerrel megmunkált furatfal például milyen felületi érdességig elfogadható.)

A 3.10. ábra mutatja az eredményét annak a technológia

355 nm-es UV Nd:YAG lézerrel távolítottam el a 

úgy, hogy a kialakított ablakba 18

nyúltak be. A több hónapos kutatás során sikerült olyan technológiát kialakítani, amely szerves 

maradványoktól mentes, jó kontaktusfelületet adó, sértetlen lebegő ré

 

Szilárdtest lézerek alkalmazása polimerek megmunkálására

es hullámhosszon sugárzó Nd:YAG lézerek 

A polimerek megmunkálására széles körben alkalmaznak még ma is Nd:YAG lézereket. Így például 

-erősítésű epoxigyanta alapú áramköri hordozók megmunkálására. A 

bbiakban említettek szerint azonban pl. az üvegben aránylag rosszul elnyelődő nyaláb 

megnehezíti a pontos és kevés károsított térfogattal (HAZ) járó lézeres fúrást, strukturálást. 

Upilex® S a b) felvétel pedig Kapton® HN polimid hordozó Nd:YAG lézeres 

fúrásának eredményét mutatja. A felvételek alapján megállapthatjuk, hogy az adott hullámhosszon 

jellemző, alacsony abszorpció a környező területek túlzott felmelegedéséhez és így károsodásához 

akár háromszorosan meghaladó átmérőben buborékosodott felületet 

  
 b) 

. ábra 1064 nm-es Q-kapcsolt Nd:YAG lézerrel megmunkált  
a) Upilex® S és b) Kapton® HN fólia SEM felvételei 

Felvétel készült: BME-ATT, Portkó Mihály, 1999, 2002 

A poliimidek (és további, áramköri hordozóként alkalmazott hajlékony alapanyagok) lézeres 

ablációjának szakirodalmában nem jellemző az Nd:YAG lézeres megmunkálás

. Ennek fő oka (és ezt szemléltették a kísérleteimről készült itt bemutatott 

felvételek is), hogy a csekély elnyelő képesség a furat átmérőjének akár 2

[89]. 

es hullámhosszon sugárzó UV Nd:YAG lézerek 

A szilárdtest lézerek kiváló minőségű, Gauss-profilú sugarát a frekvenciakonverzió teszi 

alkalmazhatóvá a poliimid áramköri hordozók körében. A 355 nm-es hullámhosszon megfelelő 

abszorpcióval rendelkezik a polimerek nagy része. (Az állítás nehezen lenne számszerűsíthető, mivel 

a megfelelőséget eldöntő, minősíthető szempontok eltérő jellegűek és nincsenek kialakult objektív 

funkcionális és megbízhatósági vizsgálatok hivatottak eldönteni, hogy a 

lézerrel megmunkált furatfal például milyen felületi érdességig elfogadható.) 

az eredményét annak a technológia-optimalizálási kutatásnak, amelyben 

es UV Nd:YAG lézerrel távolítottam el a Kapton® poliimid fóliát teljes keresztmetszetben 

úgy, hogy a kialakított ablakba 18 µm vastag, 50 µm szélességű, 350 µm hosszúságú r

A több hónapos kutatás során sikerült olyan technológiát kialakítani, amely szerves 

maradványoktól mentes, jó kontaktusfelületet adó, sértetlen lebegő rézvezetéket eredményezett.
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rek megmunkálására 

A polimerek megmunkálására széles körben alkalmaznak még ma is Nd:YAG lézereket. Így például 

alapú áramköri hordozók megmunkálására. A 

rosszul elnyelődő nyaláb 

járó lézeres fúrást, strukturálást.  

HN polimid hordozó Nd:YAG lézeres 

A felvételek alapján megállapthatjuk, hogy az adott hullámhosszon 

környező területek túlzott felmelegedéséhez és így károsodásához 

háromszorosan meghaladó átmérőben buborékosodott felületet 

 

 

A poliimidek (és további, áramköri hordozóként alkalmazott hajlékony alapanyagok) lézeres 

jellemző az Nd:YAG lézeres megmunkálás kutatása, az iparban 

. Ennek fő oka (és ezt szemléltették a kísérleteimről készült itt bemutatott 

a furat átmérőjének akár 2-3-szorosára kiterjedő 

a frekvenciakonverzió teszi 

hullámhosszon megfelelő 

(Az állítás nehezen lenne számszerűsíthető, mivel 

eltérő jellegűek és nincsenek kialakult objektív 

megbízhatósági vizsgálatok hivatottak eldönteni, hogy a 

 

zálási kutatásnak, amelyben 

poliimid fóliát teljes keresztmetszetben 

hosszúságú réz vezetékek 

A több hónapos kutatás során sikerült olyan technológiát kialakítani, amely szerves 

vezetéket eredményezett. 
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a) b) 

3.10. ábra Kapton® HN fólia (125 µm, tovább 9 µm ragasztó) eltávolítása 18 µm vastag rézrétegről.  
A vezetékek szélessége 50 µm. a) Felülnézeti kép b) keresztcsiszolati felvétel. 

Készült a ’FLEXIL’ EU-s kutatási projekt keretében, 2003-ban 

Látható, hogy a poliimid sorjamentesen, buborékképződés nélkül megmunkálható a megfelelő 

paraméterekkel. Hő által terhelt zónákra (HAZ) utaló jelet sem látunk az optikai mikroszkópos 

felvételeken. A 3.11. ábra szemlélteti, hogy a lézeres megmunkálás után – optikai mikroszkóppal 

akár nem is észlelhető – szerves anyagmaradványokat találhatunk a rézvezeték felületén. Megfelelő 

paraméter-beállítások esetén szerves maradványoktól mentes felület készíthető UV Nd:YAG 

lézerrel. 

  
3.11. ábra Kapton® H fólia rézvezetékeinek SEM-BSE vizsgálata, amely szemléletesen mutatja  

a) a sötétebb árnyalatú szerves maradványokat a világosabb vezetőrétegen, a szigetelőrétegek  
eltávolítása után. Megfelelő beállításokkal b) szerves maradványoktól mentes felületet kapunk. 

Felvétel készült: BME-ATT, Portkó Mihály, 2003 

Az UV Nd:YAG lézerek alkalmazása a poliimidek megmunkálásában az alábbi előnyöket ígéri: 

• hullámhosszán az elektronikai technológiában alkalmazott anyagok széles skálája jó 

elnyelőnek minősül, 

• jó nyalábminősége és jó fókuszálhatósága, továbbá a széles skálán beállítható 

impulzusismétlési frekvenciája miatt akár pár mikrométeres felbontás elérésére is alkalmas, 

• ugyancsak a fentiek miatt a nyalábeltérítés megoldásának kézenfekvő módszere a 

pásztázás, 

• üzemeltetési költségei alacsonyabbak az excimer lézerekénél. 

Nem hunyhatunk szemet ugyanakkor azon hátrányok fölött, amelyek kompromisszumokra 

késztetnek az alkalmazott technológiában: 

poliimid réteg 

rézvezeték 

„ablak” 

„tiszta” rézfelület 

szerves 
szennyezők 
a rézen 

200 µm 200 µm 
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• mivel a réz is számottevő részt elnyel a sugárzásból, ezért nem számíthatunk a CO2 

lézereknél, vagy akár az Nd:YAG lézereknél tapasztalt, az ablációs folyamatot „lezáró” 

reflexióra, így szűk folyamat-ablakokkal szembesülünk, 

• az UV Nd:YAG lézerforrások még mindig drágábbak mind a CO2 lézereknél, mind az Nd:YAG 

lézereknél, ráadásul a hatásfokuk is rosszabb. 

3.2 A rajzolat hatása a lézeres megmunkálásra 

Ahogy az előző fejezetben erről szó volt, a technológia beállítása az ipari gyakorlat szerint ma is 

próbálgatásos módszerrel történik azokon a helyeken, ahol adott gyártósor akár napi szinten is 

több, eltérő anyagokat tartalmazó terméket állít elő. Ennek a módszernek az a hátránya, hogy nem 

tudja figyelembe venni az esetlegesen egy terméken belül is változó, a megmunkálás szempontjából 

fontos paraméterek változását és így egy adott beállítással dolgozik a teljes panelen.  

Kutatásom során, amelynek fő iránya polimerek lézeres mikromegmunkálása, olyan áramköri 

hordozóanyagokkal dolgoztam, amelyek nem csak egy homogén megmunkálandó rétegből álltak, 

hanem több, eltérő anyagú és mintázatú rétegből épültek fel. Ezek között volt FR4-es alapú 

nyomtatott huzalozású hordozó, különböző, polimer alapú hajlékony hordozó és polimer alapú 

forrasztásgátló réteg.  

A dolgozatban gyakran említem az áramköri mintázattal rendelkező vezetőréteg kifejezést. 

Kísérleteimben olyan hordozókkal dolgoztam, amelyeken nagy huzalozási sűrűségű (25 µm vezeték-

/25 µm szigetelőszélesség) vezetékpályák és többek között 0,46 mm x 0,63 mm-es forrasztási 

felületek voltak (lásd 3.27. ábra). Dolgozatomban a mintázott rézréteg kifejezést az ilyen áramköri 

mintázatra használom. Összefüggő rézrétegnek tekintem azokat a mintázat nélküli réz-szigeteket, 

amelyek mérete legalább egy nagyságrenddel meghaladja a fölötte lézerrel kialakítandó struktúra 

méretét. 

Az ipari és kutatási feladatok céljai között megfogalmazódott, hogy a lézeres mikromegmunkálást 

10-20 µm körüli felbontással kell végezni, ez pedig a kereskedelmi forgalomban hozzáférhető ipari 

lézerek képességeinek határát súrolta, mivel a velük elérhető minimális fókuszfolt átmérő maga 

ilyen értékű vagy még nagyobb. 

Az impulzusonkénti ablációs mélység a mikrométer nagyságrendjébe esik, míg az eltávolítandó 

anyag vastagsága 25-125 µm között van általában. Ha például egy 9 µm vastagságú rézfólia 

felületéről kell 50 µm vastagságú szigetelő réteget eltávolítani, akkor a rossz technológia többek 

között két komoly hibához is vezethet: 

• szigetelő anyag maradhat a réz felületén, ha a szükségesnél kevesebb 

impulzust/energiát használunk, 

• a lézer a rézréteget is ablálni kezdi [90], vagy az a hőhatástól eldeformálódik, ha a 

szükségesnél több impulzust/energiát használunk. 

Az első esetben nem lesz lehetőség galvanikus kapcsolatot létrehozni a rézréteg és a hozzá pl. 

termokompresszióval vagy forrasztással kötendő alkatrész között. A második esetben lecsökkentjük 

a rézréteg vastagságát, ami funkcionális és megbízhatósági problémákat is felvet, deformáció 

esetén a termékből selejt keletkezik. Nagyon fontos tehát a technológia pontos beállítása.  

Az alábbiakban bemutatom, hogy a kívánt, a lézernyaláb fókuszfolt átmérőjének nagyságrendjébe 

eső, azaz kb. 20 µm-es vagy annál kisebb felbontás elérése nem is feltétlenül lehetséges a 



 

hagyományos, próbálgatásos módszerrel

ipari technológiájában. 

A kísérleteim folyamán számtalan esetben szembesültem a 

jelenséggel. Az első esetben a feladat a 40 

volt 100 µm átmérőjű forrasztási felületek (pad

fényérzékeny forrasztásgáltó lakkal és annak gyártófilmen keresztüli me

vegyszeres oldásával végzik. Ekkor

hibához vezet a gyártófilm félrepozícionálása

megmunkálás esetén teljesen kiküszöbölhető.) 

Az ábrán látható, hogy néhány forrasztási felület (forrszem)

elemzéssel bizonyítottan) fémtiszta felülete lett.

3.12. ábra UV Nd:YAG lézerrel készített ablakok forrasztásgátló rétegben 
ugyanazon paraméterek használata néhol a réz

Készült a ’LIDC

A 3.13. ábrán látható, hogy a 

P=0,5 W, 300 mm/s eltérítési sebesség, 16 ismétlés) készült 

rézzel borított, vagy réz nélküli terület felett végeztük

3.13. ábra Részleges ablaknyitás Kapton®
hogy a rézréteg fölött 3

A jelenség felismerése mögött az a magyarázat 

során 

• egyrészt hő akkumulálódik

képességét, 

rézréteg 

„ablak” 

 

hagyományos, próbálgatásos módszerrel, az általam alkalmazott anyagok és az UV Nd:YAG lézer 

számtalan esetben szembesültem a 3.12. és a 3.13

jelenséggel. Az első esetben a feladat a 40 µm vastagságú (polimer) forrasztásgátló lakk eltávolítása 

átmérőjű forrasztási felületek (pad-ek) fölül. (Ezt a műveletet hagyományosan 

forrasztásgáltó lakkal és annak gyártófilmen keresztüli me

vegyszeres oldásával végzik. Ekkora pad-ek esetében viszont ez a technológia már túl gyakran 

hibához vezet a gyártófilm félrepozícionálása, vagy a panel deformációja

megmunkálás esetén teljesen kiküszöbölhető.)  

Az ábrán látható, hogy néhány forrasztási felület (forrszem) eltűnt, míg a többinek (összetétel 

elemzéssel bizonyítottan) fémtiszta felülete lett. 

  
. ábra UV Nd:YAG lézerrel készített ablakok forrasztásgátló rétegben 100 µm-es forrszemek fölött 

ugyanazon paraméterek használata néhol a rézréteg teljes eltávolításához veze

Készült a ’LIDCAT’ EU-s kutatási projekt keretében, 2002-ben 

. ábrán látható, hogy a Kapton® poliimid rétegben ugyanazzal a technológiával (PRF: 100 kHz, 

P=0,5 W, 300 mm/s eltérítési sebesség, 16 ismétlés) készült két ablak mélysége 

rézzel borított, vagy réz nélküli terület felett végeztük-e a megmunkálást. 

 
Kapton® fóliában, a) rézréteggel ellátott és b) rézréteg nélküli terület fölött. Látható, 

hogy a rézréteg fölött 3-4 µm-rel kisebb vastagságú anyagot távolított el az UV Nd:YAG lézer.

A jelenség felismerése mögött az a magyarázat vetődött fel, hogy az anyagban a 

egyrészt hő akkumulálódik [46], és ez befolyásolja az egymást követő impulzusok abláló 

ablakok  
a pad-ek 
fölött 

ablált 
pad-ek 
helye 

100 µm 
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, az általam alkalmazott anyagok és az UV Nd:YAG lézer 

13. ábrán szemléltetett 

rrasztásgátló lakk eltávolítása 

ek) fölül. (Ezt a műveletet hagyományosan például 

forrasztásgáltó lakkal és annak gyártófilmen keresztüli megvilágításával, majd 

ek esetében viszont ez a technológia már túl gyakran 

, vagy a panel deformációja miatt. Ez lézeres 

eltűnt, míg a többinek (összetétel 

es forrszemek fölött –  
teljes eltávolításához vezetett. 

poliimid rétegben ugyanazzal a technológiával (PRF: 100 kHz, 

ablak mélysége függ attól, hogy 

 
fóliában, a) rézréteggel ellátott és b) rézréteg nélküli terület fölött. Látható, 
rel kisebb vastagságú anyagot távolított el az UV Nd:YAG lézer. 

z anyagban a megmunkálás 

, és ez befolyásolja az egymást követő impulzusok abláló 

100 µm 
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• másrészt az eltérő hővezetésű struktúrák (pl. egy rézréteg jelenléte) megváltoztatják a 

hőterjedés útját és sebességét (a réz hővezetési tényezője több mint kétezerszerese a 

poliimidének) és így a környezetükbe érve megváltozik az impulzusok abláló képessége. 

Így fordulhat elő a fenti két szemléltető ábrán bemutatott jelenség is. Az elvezetéssel is rendelkező 

forrszemek fölött optimalizált fúrási technológia nem alkalmazható azokra a forrszemekre, amelyek 

nem rendelkeznek elvezetéssel, mivel így a többlethőt sem tudják elvezetni és ez az ablációjukhoz 

vezet. Hasonlóképpen a rézfólia hővezető képességének tudható be, hogy a közvetlen környezetét 

kevésbé engedte felmelegíteni, és így a lézerimpulzusok csak kevesebb anyagot tudtak eltávolítani. 

A fenti felismerés igazolására és a magyarázat bizonyítására kísérletsorozatot terveztem és 

végeztem el. Ezek eredményeinek kivonatát mutatom be ebben az alfejezetben. A kísérletek során 

használt eszközöket és anyagokat a 3.4.5. pontban mutatom be részletesen.  

A kísérletek tervezésénél fontos szempont volt az életszerűség, azaz hogy olyan hordozókon és 

olyan technológia alkalmazása mellett igazoljam a gondolatmenetet, amelyek az ipari gyakorlatban 

előfordulnak. Ez irányt adott a mintaanyagok kiválasztásában és a lézeres megmunkálás 

paramétereinek összehangolásában is. Ez utóbbi körbe az alábbiak tartoznak: 

• a lézerforrás pumpáló lézerdiódáinak árama: ezt a paramétert a megmunkálás során nem 

célszerű átállítani, mert a berendezés – az élettartam növelése céljából – a beállított 

áramértéket (10-23 A tartományban) kb. 1 A/sec sebességgel igyekszik elérni és a 

hőmérsékleti viszonyok kiegyenlítődésére akár egy percet is kell várni.  

• az impulzusismétlési frekvencia (PRF): ezt a paramétert akár a megmunkálás közben is 

lehetséges változtatni, folyamatos skálán 10.000 és 100.000 Hz között. Figyelembe kell 

venni azonban, hogy az impulzusok energiája és így a lézer átlagteljesítménye (és így a 

lézerfej hőterhelése) frekvenciafüggő, ezért a gyakorlatban ez a paraméter sem állítható a 

megmunkálás folyamán. A lézerfej hőviszonyainak stabilizálódása is 10-20 másodpercet 

vehet igénybe.  

• a pásztázófej eltérítési sebessége (jele v): ez a paraméter tetszőlegesen állítható folyamatos 

skálán 2000-3000 mm/s-os sebességig. Az eltérítési sebesség és a PRF aránya adja meg az 

egymást követő impulzusok középpontjának távolságát, azaz a lövésrasztert és így – a 

minimális foltátmérő ismeretében - számítható az átmérők szerinti átfedés. (Pl. PRF legyen 

40 kHz, v legyen 500 mm/s, így a lövésraszter: 12,5 µm. Ha a foltátmérő 25 µm, akkor az 

átfedés 50%.) 

• a pásztázás párhuzamos vonalainak távolsága, azaz a vonalraszter: ez a paraméter 

ugyancsak tetszőlegesen állítható, de értékét a rendszerünkkel beállítható minimális, 

10 µm-es értéken tartottam. 15 µm feletti raszter esetén már észlelhető a nem kellő 

átfedés hatása a felület csíkozottá válásával. 

• a pásztázási művelet ismétlésszáma: ez a paraméter is tetszőlegesen megválasztható. A kis 

(pl. pár mikrométeres) maratási mélységet adó beállítások esetén többször kell a felületet 

végigpásztázni a teljes vastagság eltávolításához. Míg a mélységi felbontás növelésének ez 

egyértelmű eszköze, de a műveleti időt többszörösére növeli. Az általam használt 

lézerforrással akár a 125 µm vastag anyag teljes mélységű, egyszeri pásztázásra történő 

eltávolítása is lehetséges, de ez általában megégett felületet és nagyobb hő által terhelt 

zónát eredményez. 
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A felsorolt paramétereken kívül számos további tényező befolyásolja a megmunkálás eredményét. 

Ilyen például a lézerforrás hullámhossza, a fókuszfolt minimális átmérője és az esetleges 

defókuszáltság beállítása, az atmoszféra, de akár a környezeti hőmérséklet és páratartalom is.  A 

megmunkálás során viszont a pásztázási útvonal, a sebesség és az ismétlésszám helyes 

megválasztásával tudjuk leginkább befolyásolni a kialakult struktúrák jellemzőit. 

Ha a feladat egy adott vastagságú poliimid réteg eltávolítása egészen az alatta fekvő rézrétegig, 

akkor ezt a fenti paraméterek számos kombinációjával el lehet érni. Nem témája a dolgozatnak 

feldolgozni annak a számos kísérletnek az eredményét, amely a fenti szempontok alapján elvégzett 

kísérletsorozatokkal megadta a paraméter-optimalizálás irányait [R5].  

A 3.14. ábra mutatja annak a kísérletnek a kiértékelését, amellyel a rézréteg hatását vizsgáltam 

többmenetes ablaknyitás esetén. Az ábrán feltüntetett paraméterek mellett 1-től 16-ig növekvő 

ismétlésszámmal végeztem el a pásztázást. A mintákról keresztcsiszolat készült (3.13. ábra), 

amelyen lemérhető volt az adott paraméterek mellett kialakult ablak mélysége és ellenőrizhető volt 

a poliimid réteg megmunkálás környéki vastagsága, hogy valóban 125 µm-es anyagból indultunk-e 

ki az adott területen. (A mérést Olympus BX51 mikroszkóphoz kapcsolt digitális kamera képein 

végeztem az Olympus kiértékelő szoftverével. A fotókon nem egyes pontok, hanem a poliimid 

eredeti és mart felületére illesztett egyenesek távolságát mértem meg. A mérési hibát 1 µm-en 

belülinek értékelem, az ezeknek megfelelő hibavonalakat az ábrán feltüntettem.) A grafikonról 

leolvasható, hogy az adott beállítások mellett az ablakok ismétlésenként mérési hibán belül azonos 

mértékben mélyültek (ez itt durván 8 µm) a 11. ismétlésig, ahonnan viszont határozott különbség 

(5-8 µm) észlelhető az eltávolított rész mélységében. 

 

3.14. ábra A rézréteg hatásának vizsgálata 125 µm vastag Kapton® fóliában, 9 µm ragasztóréteg  
és 18 µm rézréteg esetén – 3-5 levilágítás után észlelhetővé válik a rézréteg hőelvezető hatása 

Az összekötő vonalak szemléltető jellegűek 

A kísérletben elkészített 0,3x6 mm-es felületű ablak pásztázása alatt a lézernyaláb durván 360 mm 

utat jár be a felület fölött, az adott sebesség mellett tehát az egyszeri pásztázás időtartama 1,2 

másodperc. Egy adott x-y koordinátájú pozíció ismétlődő megvilágításai között is ennyi idő telik el.  

Annak vizsgálatára, hogy a rézréteg jelenléte valóban befolyásolhatja-e a megmunkálás során 

változó hőmérsékleti eloszlást a poliimid fóliában, a COMSOL végeselem szimulációs program 

General Heat Transfer moduljával készítettem egy szimulációt. Ennek célja a kvalitatív 
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összehasonlítás és a szemléltetés volt, így a szimulált összeállítás nem egyezik meg pontosan a 

kísérleteknél alkalmazott struktúrával. A szimulációban egy 50x50x50 µm3-es poliimid (Kapton® HN) 

kocka tetején elhelyeztem egy konstans, beágyazott, 600˚C-os, 1 µm sugarú hőgenerátort. A 

poliimid kocka alatt elhelyeztem továbbá egy 50x50 µm2 felületű, 10 µm vastagságú réteget, 

amelynek anyaga az egyik esetben ugyancsak poliimid, a másik esetben réz volt. (A Kapton® HN 

paramétereit a 12. táblázatban megadottnak, a réz paramétereit az alábbiak szerint állítottam be: 

hővezetési tényező: 400 W/m·K, sűrűség: 8700 kg/m3, fajlagos hőkapacitás: 385 J/kg·K.) 

 A 3.15. ábra szemlélteti a kétfajta struktúrában 0,2 másodperc után kialakult hőmérséklet-eloszlást.  

 
a) b) 

3.15. ábra A hővezetés hatásának szemléltetése COMSOL szimulációval. 600˚C-os konstans, 1 µm átmérőjű hőforrás egy 
50x50x50 µm

3
-es poliimid kocka felső lapján, amely alatt egy 500x500x10 µm

3
-es a) poliimid b) réz réteg van elhelyezve 

A 3.15. ábrát megfigyelve megállapíthatjuk, hogy a kockához kapcsolódó rézréteg jelenléte 

befolyásolja a kockában kialakuló hőmérséklet-eloszlást. A szimulációhoz tartozó – itt nem 

részletezett – számszerű adatokból kiolvasható, hogy 0,2 másodperc elteltével, a kocka és a 

kapcsolódó réteg közös felületének középpontjában kb. 220˚C különbség adódik a PI-PI és a PI-réz 

összeállítás között. 

A rézréteg tehát jelentős hatással van poliimidben kialakuló hőmérséklet-eloszlásra és csökkenti az 

abban akkumulálódó hő mennyiségét is.  

A kísérletet 50 µm vastag Kapton® HN fóliában megismételtem úgy is, hogy az egyik ablak-sorozatot 

az előzőkben leírt méréshez hasonlóan összefüggő rézréteg felett készítettem el, a másik 

ablaksorozatot viszont a hordozó olyan felületén, amely alatt 25 µm széles vezetéket futottak, azaz 

mintázattal rendelkezett (3.16. ábra).  

   
3.16. ábra Kapton® HN 50 µm vastag poliimid fóliában készült 0,3mm x 6mm-es ablakok, balról jobbra növekvő  

pásztázási ismétlésszámmal, összefüggő rézfelület és mintázott rézfelület fölött 

0,3mm x 6mm-es 
ablakok 

összefüggő rézréteg 
a poliimid alatt 



 

A 3.17. ábrán bemutatok néhány keresztmetszeti felvételt a

kialakult ablakról összefüggő rézréteg és mintázott rézréteg esetén. (A rézvezetékek felett készült 

ablakok felvételeinek többségén az épp elcsiszolt keresztmetszetben nem

vezeték.) 

 Teli rézréteg feletti ablaknyitás

Levilágítások 
száma 

1. 

5. 

7. 

9. 

10. 

3.17. ábra Kapton® HN 50 µm-es fóliában nyitott ablakok összefüggő rézréteg felett és rézréteg jelenléte nélkül. 
Az ábra az 1
Látható, hogy összefüggő rézréteg alatt kisebb az ablált mélység

Az ablakok mélységének lemérése után a 

görbék szétválása. Az 50 µm 

összefüggő rézfelület és a mintázott 

m=5,0 µm 

m=23,3 µm 

m=33,1 µm 

m=41,9 µm 

m=47,4 µm 

 

. ábrán bemutatok néhány keresztmetszeti felvételt az 1., 5., 7., 9., és 10. ismétlés után 

kialakult ablakról összefüggő rézréteg és mintázott rézréteg esetén. (A rézvezetékek felett készült 

blakok felvételeinek többségén az épp elcsiszolt keresztmetszetben nem, vagy csak részben

Teli rézréteg feletti ablaknyitás Rézvezetékek felett ablaknyitás

 

 

 

 

 

es fóliában nyitott ablakok összefüggő rézréteg felett és rézréteg jelenléte nélkül. 
1., 5., 7., 9. és 10. levilágítás utáni keresztmetszeteket mutatja. 

Látható, hogy összefüggő rézréteg alatt kisebb az ablált mélység (jele: 

ységének lemérése után a 3.18. ábrán látható a mérési pontok összekötéséből adódó 

 vastagságú anyag esetében 3 µm az a legnagyobb különbség, amely az 

és a mintázott vezetőréteg fölött készített ablakok mélységében adódott.

m=4,8 µm 

m=25,1 µm 

m=34,4 µm 

m=45,2 µm 

m=50 µm 
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., 5., 7., 9., és 10. ismétlés után 

kialakult ablakról összefüggő rézréteg és mintázott rézréteg esetén. (A rézvezetékek felett készült 

vagy csak részben volt 

Rézvezetékek felett ablaknyitás 

 

 

 

 

 

es fóliában nyitott ablakok összefüggő rézréteg felett és rézréteg jelenléte nélkül.  
., 5., 7., 9. és 10. levilágítás utáni keresztmetszeteket mutatja.  

jele: m) 

. ábrán látható a mérési pontok összekötéséből adódó 

az a legnagyobb különbség, amely az 

fölött készített ablakok mélységében adódott. 
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3.18. ábra A rézréteg hatásának vizsgálata 50 µm vastag Kapton® fóliában 

Az összekötő vonalak szemléltető jellegűek 

Látható tehát, hogy általánosan alkalmazott lézerbeállítások és kialakítandó geometria esetén a 

technológia optimalizálása biztosan nehézségekbe ütközik és érthető, hogy megfelelő modell 

hiányában miért a próbálgatásos módszerrel kell minden egyes eltérő termék esetén újra megtalálni 

a kielégítő eredményt adó paramétereket. A teli rézréteg felett optimalizált technológia nagy 

eséllyel megégeti vagy akár ablálja a kevesebb hőt elvezetni képes rézvezetékeket, vagy az esetleg 

csak 60 µm átmérőjű forrasztási felületeket. Adott mintázatú rézréteg felett beállított technológia 

pedig a nagyobb, összefüggő rézfelületek fölötti teljes mélységű ablakok nyitásához nem lesz 

elegendő és a rézfelületen akár több mikrométer vastagságú szigetelő réteg is maradhat. 

A mintázott rézréteggel ellátott, hajlékony áramköri hordozók poliimid rétegének lézeres 

megmunkálásánál (pl. ablak nyitásánál) tehát nem hagyható figyelmen kívül a vezetőréteg 

mintázata.  

Amennyiben rendelkezésre áll egy ablációs modell, amelynek segítségével a megmunkálás 

folyamata előre számíthatóvá, szimulálhatóvá válik, ráadásul úgy, hogy a megmunkálandó darab 

struktúráját is figyelembe veszi, akkor nagyobb felbontású mintázatok készítésére nyílik lehetőség.  

3.3 Gyártási célokra alkalmas termikus modell megalkotása 

A dolgozat szakirodalmi összefoglalója bemutatta és értelmezte a lézeres polimer abláció 

kutatásának elmúlt 20-25 évét. Ezeknek az eredményeit – a kutatásom céljainak tükrében – az 

alábbiak szerint itt újra összefoglalom.  

A téma kutatói elsősorban excimer lézerekkel munkálnak meg polimereket. Az excimer lézeres 

ablációt többfajta modellel leírták már poliimid hordozókra is, de ezek: 

• az eltérő jellegű (elsősorban eltérő energia-eloszlású) nyaláb miatt korlátozottan 

érvényesek UV Nd:YAG lézerekre, 

• más cél motiválta az elkészítésüket, és komplexitásukból adódóan – átalakítás 

nélkül – nem állíthatók be olyan szimulációs eszköz mögé, amely megnyitja a 

gyártási rendszerekbe való integrálás lehetőségét, 

• többségük nem tudja figyelembe venni, hogy a megmunkált anyag nem homogén, 

• az anyagban tárolt hő hatásával nem számolnak. 
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Kisebb kutatócsoportok végeztek UV Nd:YAG lézeres kísérleteket, de ezek a lézer-anyag 

kölcsönhatás vizsgálatában elsősorban az impulzusonkénti ablációs mélység mérésére koncentráltak 

és kevésbé jellemző a modell-alkotás. 

Szükségét láttam ezért egy olyan új modell kialakításának, amely figyelembe veszi azokat a 

szempontokat, amelyeket a poliimidek UV Nd:YAG lézeres megmunkálása esetén fontosnak ítéltem. 

Ezeket az alábbi pontokban foglalom össze: 

• a modell figyelembe veszi az UV Nd:YAG lézerek nyalábjának keresztmetszeti 

intenzitás eloszlását, 

• valamint, hogy a megmunkált anyagban hő akkumulálódik, 

• a modell számol a lézerimpulzus anyagba csatolódásának veszteségeivel, 

• továbbá a becsatolt energia hővé alakulásának veszteségeivel, 

• és a modell pár tíz nanoszekundumos impulzusidejű lézerforrást feltételez. 

A modellnek ugyanakkor nem célja olyan jelenségek leírása, amelyek az ablációs folyamat közben 

zajlódnak, mint például: 

• a kémiai kötések bomlása és ezek eredményeképpen szublimáló vegyületek, 

• klaszterek képződése [91, 92, 93],  

• molekulaszintű effektusok [94, 95],  

• a plazma keletkezésének körülményei [96, 97, 22, 23], 

• felmerülő mechanikai hatások (pl. akusztikus hullámok [98, 99]), 

ezeket a szakirodalom az elmúlt bő két évtizedben részletesen tárgyalta. Az abláció folyamatára tett 

hatásuk eredője azonban megjelenik a modellben. 

A modell feladata elsősorban az, hogy egy ismert nyalábparaméterű lézer egy impulzusa ismert 

energiájának hővé alakulását leírja egy adott anyagban, amely megnyitja az utat a hőmérséklet-

növekedés helyfüggő meghatározásához.  

Az impulzusenergia becsatolási hatékonyságának bevezetése 

A lézerimpulzus energiáját Ep-vel jelölöm, ’p’ az angol pulse szóból ered. A lézernyaláb 

keresztmetszetében az energia eloszlása Gauss jellegű, ezt is szemlélteti a 3.19. ábra. A 

lézerforrásból kibocsátott és fókuszált nyaláb egy része behatol az anyagba. A behatolás előtt az 

alábbi tényezők járulnak hozzá az impulzus energiájának olyan mértékű csökkentéséhez, ami 

indokolja az említésüket (pl. a levegő abszorpciója 355 nm-es hullámhosszon nem számottevő): 

• reflexió az anyag felületéről, 

• a kialakuló plazma reflexiója, 

• a plazma abszorpciója. 

A fent említett és a további, akár elhanyagolható veszteséget okozó tényezők együttes hatását úgy 

veszem figyelembe, hogy egy általam bevezetett, becsatolási hatásfok faktornak nevezett (Coupling 

Efficiency Factor), CEF-nek rövidített tényezővel jelölöm az anyagba bejutott energia és a lézerből 

kibocsátott energia hányadosát. Tehát az anyagba CEF·Ep mennyiségű energia jut be. 
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3.19. ábra A lézerimpulzus becsatolódása és elnyelődése az anyagban - a dolgozatban tárgyalt  
modell értelmezéséhez. A képlet (19)-es számmal szerepel a dolgozatban 

CEF értékét tehát számos tényező befolyásolja, ráadásul valószínű, hogy ez a megmunkálás során 

változik is. A modellben ennek ellenére ezt egy adott lézerbeállítás és anyag párosításnál, tehát 

adott és változatlan körülmények közötti megmunkálásnál állandónak tekintem, mivel ez kulcsa lesz 

a modell megcélzott egyszerűségének. Feladatom tehát, hogy bemutassam ennek a 

megközelítésnek a helyességét. 

A becsatolási hatékonyság megközelítése és meghatározásának módja 

A CEF faktor értékéhez elsősorban a felületi reflexió és a plazma hatásai járulnak hozzá. A nagy 

energiasűrűségű impulzuslézeres megmunkálásnál a felületi reflexió kisebb is lehet, mint olyan 

energiasűrűségű sugárzásoknál, amelyekkel hagyományosan felületi reflexiót mérnek. A modellem 

megközelítésében azonban nem is keresem ennek az összetevőnek az abszolút értékét, ahogy a 

keletkező plazma okozta hatásokat sem kívánom külön kezelni.  

A plazmaképződés jelensége egyébként jelentősen befolyásolja az anyag felületére jutó energia 

hányadát. Bogaerts és mtsi. 2003-as cikkükben [100] bemutatták, hogy egy 30 ns-os lézerimpulzus 

alatt létrejövő plazma hogyan árnyékolja le az anyag felületét. Modelljükkel számolt eredményüket 

mutatja a 3.20. ábra. Számításaik szerint durván az energia kétharmada szenved reflexiót vagy 

nyelődik el a plazmában. A számítást 266 nm-es hullámhosszúságú impulzussal meglőtt rézre 

végezték el. A felületre eljutó intenzitás értéke először együtt halad a lézernyaláb intenzitásával, 

majd a keletkező plazma hatására a növekedés megtorpan.  
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3.20. ábra A plazmacsóva árnyékoló hatása – a lézerből kibocsátott impulzus és a felületre ténylegesen  
eljutó intenzitás (szaggatott vonal) időbeli profilja, szimulációval számítva 

Forrás: A. Bogaerts és mtsi., Spectrochimia Acta Part B,  2003 [100] 

A keletkezett plazma és annak árnyékoló hatása több száz mikroszekundum vagy akár 

milliszekundum nagyságrendű ideig fennmarad [100, 24, 25]. Több tíz kHz-es impulzusismétlési 

frekvenciák esetén, amelyeknél az impulzusok között 10-100 µs idő telik el, a plazma felépül és a 

rákövetkező impulzus anyagba jutását akadályozza. A legelső, vagy az első pár lézerimpulzus 

energiájának nagyobb hányada jut el az anyag felületéig, hiszen a plazma kialakulásához 5-20 ns idő 

szükséges [100]. Az már nem egyértelmű, hogy az anyag eredeti, sértetlen felülete, vagy a 

megmunkálás során folyamatosan változó felszíne reflektál-e nagyobb részt a beérkező sugárzásból. 

A megmunkálás közben ráadásul a megmunkált felület a tömbanyag belseje felé halad, és a 

kialakuló furat vagy vágat fala is részt vesz a beérkező és a reflektált nyaláb „irányításában”. 

A fentiek azt mutatják, hogy CEF értéke a megmunkálás első pár impulzusa után megváltozik. Ennek 

ellenére a modellben ezt a tényezőt adott lézerparaméterek és adott anyag esetén állandónak 

fogom tekinteni a következő megfontolások alapján.  

Mivel a használatos energiák melletti impulzusonkénti ablációs mélység az 1 µm nagyságrendjében 

van, az eltávolítandó szigetelő anyag vastagsága pedig 25-125 µm, ezért egy átmenő furat 

elkészítéséhez is legalább 20-30 impulzusra van szükség, komolyabb struktúrák kialakításához pedig 

ezres feletti nagyságrend lesz célravezető. Így az első pár impulzus után az újabb impulzusok a 

korábbiak által létrehozott, állandósulónak feltételezett környezettel találkoznak. 

Az alábbi feltételezés szerint tehát a kialakult plazma elnyelő és reflexiós tulajdonságai, továbbá a 

felület reflexiója nem változik számottevően, de legalábbis a később ismertetett mérési módszerek 

által produkált CEF átlagértékeket érvényesnek veszem a teljes megmunkálási folyamat alatt. A 

feltételezés helyességét és a modell érvényességét a kísérleti eredmények és a modell alapján 

készült szimulációs eredmények összhangja igazolja. 

A becsatolt fotonok energiájának elnyelődése és hővé alakulása az anyagban 

Az előzőekben bemutattam, hogy a lézerforrásból kilépő impulzus Ep energiájából CEF·Ep 

mennyiségű jut be az anyagba. Az elnyelődés mértékét az abszorpciós együtthatóval jellemzik és 

többnyire α-val jelölik. Az α értéke természetesen függ a sugárzás hullámhosszától. Ritkán fordul 

elő, hogy konkrét poliimid anyagokra a gyártó a teljes érintett spektrumban megadná az 

abszorpciós együttható hullámhossz függését, jellemzőbb, hogy egy-két hullámhosszra feltünteti 

α-t.  
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Az abszorpciós együttható hullámhossz függése mellett a hőmérséklet és a 2.3.1 pontban tárgyalt 

inkubáció jelensége is befolyásolja annak értékét. Utóbbi összefüggésben van a korábban említett, 

ablációs küszöb alatti besugárzottság hatására megváltozott anyagszerkezettel. Így az abszorpciós 

együtthatónak a gyártó által megadott értékét csak megfelelő körültekintéssel használhatjuk fel 

számításainkhoz.  

Az abszorpciós együttható a Lambert-Beer törvény alapján jellemzi azt a mélységi profilt, amely az 

energia elnyelődését írja le, a (10) egyenlet szerint. Az energia tehát exponenciálisan csökken az 

anyag belseje felé haladva, amit a 3.19. ábra is szemléltetett. Az egyenletben szereplő F az angol 

fluence jele, mértékegysége J/m2. 
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A képletben F jelöli az anyagfelület egy pontján értelmezett besugárzottságot, ennek helyfüggését 

(az anyag felületére merőleges irányban) pedig F(z) reprezentálja. 

A lézerforrásból kibocsátott Gauss-nyalábot az alábbi képlettel írjuk le a felülettel párhuzamos x-y 

irányban: 
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Itt F0 a legnagyobb energiasűrűség (a középpontban), σ a szélességi paraméter, amelyet az alábbiak 

szerint származtatunk a minimális foltátmérő ismeretében [86]: 
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A (12) képletben szereplő M
2 dimenzió nélküli, a nyaláb minőségét jellemző paraméter, értéke 

legjobb esetben 1, amennyiben a nyaláb csak TEM00 módust tartalmaz. (A felhasznált sugárforrás 

kalibrációs jegyzőkönyve alapján ennek értéke 1,3 volt a forgalomba helyezéskor.) D és f az 

előzőkben bevezetett jelentéssel bírnak. 

Mivel modellemben az impulzusenergiából (Ep) indulok ki, elő kell állítani az összefüggést Ep és F0 

között. Az anyagba CEF·Ep energia jutott be, ez pedig a besugárzottság teljes felületre vett 

integráljával egyezik: 
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A Gauss-integrál alapján: 

2
0 2πσ⋅=⋅ FECEF p   (15) 

Innen F0-t kifejezve: 
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=   (16) 

Ezzel tehát megkaptuk a besugárzottság maximális értékét az impulzusenergia és a 

nyalábparaméter függvényében, amely a Gauss-nyaláb szimmetriatengelyében érvényes. 

Ahhoz, hogy az anyag bármely, (x,y,z) koordinátákkal megadott pontjában meg tudjuk határozni az 

energiasűrűség értékét, az előbb meghatározott legnagyobb energiasűrűség értékét (F0) kell tehát 

korrigálni mind a Gauss-nyalábra felírt (11), mind a (10) képletben megadott Lambert-Beer 

összefüggéssel: 
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Ennek ismeretében az anyag belsejében bárhol számítható egy a élű kockára (3.19. ábra) jutó 

energiamennyiség (Ek), ha a térfogategységet egyik oldala felől, például felülről, a
2 felületen Ff 

besugárzottság éri. Mivel a Gauss-kiszélesedés mértéke egy nagyságrenddel meghaladja az 

elnyelésben érintett mélységet, ezért az alábbi képlet a vizsgált térfogatelem felső oldalára jutó 

besugárzottságot egy Ff értékkel veszi figyelembe, amelyet például a felső oldalának 

középpontjában határozunk meg a (18) képlet segítségével. A kocka alsó lapjára eljutó 

energiamennyiséget a Lamber-Beer összefüggés segítségével fejezzük ki. A felső és az alsó lapra jutó 

energia különbsége marad bent a térfogatelemben: 
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  (19) 

Ez alapján már számítható lenne a térfogatelem hőmérséklet emelkedése, amennyiben a 

térfogategységre megadott energia teljes egésze az anyag melegítésére fordítódna. Korábban láttuk 

azonban, hogy 355 nm-es hullámhosszon nemcsak fototermikus, hanem fotokémiai (közvetlen 

kötésbontó) hatásról is beszélhetünk, bár ez utóbbinak nincs olyan jelentős szerepe, mint az 

alacsonyabb hullámhossz tartományban működő excimer lézereknél, főleg 193 nm-ig [9]. Az energia 

nagyobb része tehát hőmérsékletnövekménnyé alakul. Azt a tényezőt, amely a hőmérséklet 

növelésére hasznosult és a térfogategységbe érkező energia arányát reprezentálja, munkámban 

átalakulási hatásfok faktornak (Transform Efficiency Factor) neveztem el és TEF-fel jelölöm. Ha nem 

merülne fel fotokémiai hatás, akkor TEF értéke akár 1 is lehetne. A hőmérsékletnövekményt tehát 

az alábbi képlettel írhatjuk le, amennyiben a térfogatelemet a fotonok Ek összenergiája éri. 
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A képletben c a fajlagos hőkapacitás, ρ a sűrűség jele. A képletbe (16) és (19) helyettesítésével 

megkapjuk a térfogatelemben az Ep impulzusenergia által előidézett legnagyobb hőmérséklet-

növekmény értékét: 
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A képletben megjelent mind az energia becsatolási hatásfokát kifejező CEF és a becsatolt energia 

hőmérsékletnövekménnyé alakulását kifejező TEF faktor. Mivel az Ep impulzusenergia 

hőmérsékletnövekménnyé alakulásának hatásfokát ennek a két tényezőnek az eredője adja, ezért 

bevezettem az ETF = CEF·TEF faktort (Energy to Temperature Increment Efficiency Factor, az energia 

hőmérsékletnövekménnyé alakulásának hatásfoka). További számításaimban és a modellben az ETF 

faktor szerepel.  

Mivel (1-e
-α·a

)/a kifejezés értéke α-hoz tart, ha a-val (azaz a térfogatelem élhosszával) a 0-hoz 

tartunk, ezért a (21) képletet az alábbiak szerint egyszerűsíthetjük: 
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A fenti képlettel tehát megadtam egy adott impulzusenergiához tartozó legnagyobb hőmérséklet 

növekmény értékét, ami a felületen, a nyaláb középpontjában alakul ki. Az ETF tényező értékét 

analitikai módszerekkel már csak azért sem tudnánk meghatározni, mert az ezt befolyásoló 

tényezők pontos hőmérsékletfüggése nem ismert.  

A (22)-es képlet általánosításával a térfogat bármely pontjában meghatározható a 

hőmérsékletnövekmény az impulzusenergia ismeretében: 
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Mivel a fenti képletekben energiabevitel hatására bekövetkező hőmérsékletnövekedést fejezek ki, 

fontos tisztázni azok értelmezési tartományát. Az értelmezési tartomány határát olyan 

halmazállapot változások jelölik ki, amelyeket valamilyen endoterm vagy exoterm folyamat kísér. 

Irodalmi adatok és saját vizsgálataim alapján az értelmezési tartomány felső határának az ablációs 

folyamat indulási hőmérsékletét adom meg, az alábbi gondolatmenet alapján.   

A korábban bemutatottak alapján tudjuk, hogy a poliimidek ugyan rendelkezhetnek üveges 

átalakulással és ez olyan hőmérsékleten (Tg) történik, amely beleeshet az értelmezési tartományba, 

azonban nem tartozik hozzájuk látens hő, így a fenti képlet érvényességét ez nem befolyásolja. Az 

Apical® NP alapanyagon elvégzett DSC (differenciális pásztázó kalorimetria) vizsgálatom (3.21. ábra, 

Perkin-Elmer DSC-2 típusú készülékkel) nem mutatott ki olyan fázisváltozást a 25-500˚C-os 

tartományban, amelyhez látenshő társulna.  

Az üveges átalakulás – szakirodalmi adatok alapján – 10-30˚C közötti intervallumban történik és 

Bäuerle szerint a fajlagos hőkapacitás értékében kb. 10%-os növekedést okoz [9]. Ezt a folyamatot a 

DSC görbe eltolódása jelezné [102, 103, 104]. Ezek alapján a DSC görbén 260˚C-nál látható kis törés 

sem minősíthető üveges átalakulásnak, hanem mérési hiba.  

A mérést az Apical® NP hordozóval végeztem el, mert ennél az anyagnál (márkánál) sem gyártói, 

sem szakirodalmi adatot nem találtam az üveges átalakulás jellemzésére. Upilex® S és Kapton® HN 

anyagok esetén a gyártójuk utalt az üveges átalakulásra. Upilex® esetén „>500˚C” jelzéssel mutatja a 

gyártó, hogy a DSC vizsgálatok általános felső hőmérséklet határáig nem mutattak ki üveges 

átalakulást, nagyobb hőmérsékleten pedig már az anyag bomlása indul el. Kapton® esetében a 
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gyártó kifejti, hogy 360˚C és 410˚C fok között történik egy másodrendű (látenshő nélküli) 

fázisátalakulás, amely feltételezés szerint az üveges átalakulást jelzi. 

 

3.21. ábra Apical 200NP típusú poliimid alapanyag DSC vizsgálatának eredménye, 10˚C/perces melegítési sebesség 
mellett. A görbületet a számítógépes alapvonal kompenzáció hiánya okozza, de fázisátmenet nem figyelhető meg 

DSC mérés: BME-PT, Dr. Nagy Péter, 2008 

Azt tehát látjuk, hogy az üveges átalakulás nem befolyásolja a képlet érvényességét. A képletet arra 

használom, hogy az impulzusenergiából hőmérsékletnövekményt számoljak, és ahogy azt a 

következő alfejezetben kifejtem, az abláció küszöbének egy hőmérsékletértéket határozzak meg. Ez 

felveti a kérdést, hogy a képlet vajon érvényes-e egészen az anyag tényleges eltávolításáig. 

Amennyiben az abláció során lezajló folyamatok eredője endoterm jellegű lenne, azaz az anyag 

eltávolításához a melegítés után további, a fázisváltozáshoz szükséges energiát kellene betáplálni, 

az a képlet érvényességét sértené. (Nem érvénytelenítené azt teljes mértékben, mert míg a 

lézerimpulzus energiája a teljes, éppen abláció előtti térfogatot melegíti, addig az anyageltávolítás 

folyamatai nem a teljes érintett térfogatban, hanem annak kisebb részeiben indulnak be, és ez az 

anyagot nanométeres, tizedmikrométeres hosszúságú, átmérőjű szemcsék formájában ablálja.) 

A szakirodalomban főleg az egyik legtöbbet hivatkozott szerző, Thomas Lippert és kutatócsoportja 

publikációiban írnak az lézeres abláció exoterm jellegéről (pl. 1998 [72], 2001 [105], Hauer és mtsi. 

2003  [98], 2004 [70]). Mind a fototermikus, mind a fotokémiai bomlást úgy jellemzik, hogy az 

energiát szabadít fel és ezáltal tovább gyorsítja a bomlás folyamatát. Állításaikat excimer lézeres 

abláció esetére fogalmazzák meg és nincs okom megkérdőjelezni ezek érvényességét UV Nd:YAG 

lézeres megmunkálás esetére sem, hiszen a besugárzottság és az impulzushossz hasonló 

nagyságrendben van mindkét esetben. Mivel a polimer lézerablációs szakirodalomban – Yung 

hivatkozott eredményein kívül – nem találtam közvetlen utalást a 355 nm-en lezajlódó folyamatok 

jellegére, fontosnak tartottam megérteni a poliimid viselkedését magas hőmérsékleten. 

A 3.22. ábrán foglaltam össze azoknak a termikus analízis méréseknek az eredményeit, amelyet 

Upilex® S hordozón végeztem el. (A méréseket Kapton® HN hordozón is elvégeztem, amelynek 

részleteit terjedelmi okok miatt nem mutatom be, de az eredmények jellegre megegyeztek a 

Upilex® S mérési eredményeivel.) 

A termogravimetriás (TG) és differenciális termoanalízis (DTA) vizsgálatokat 8 mg 

mintamennyiséggel, 10˚C/perces melegítési sebesség mellett végeztem inert atmoszférában (N2), és 

levegőben, szobahőmérséklet és 900˚C között. (TA Instruments STD 2960 típusú, szimultán TG/DTA 

termikus analizátorral.) A vizsgálat célja az volt, hogy megismerjem a poliimid bomlásának jellegét a 



 

kétféle atmoszférában, de elsősorban levegőben, 

környezetben zajlik. Természetesen tisztában vagyok vele, hogy az így kapott eredményeket óvatos 

gondolatkísérlet szintjén szabad alkalmazni a lézeres abláció folyamataira, hiszen ott akár 5

nagyságrenddel nagyobb melegítési sebességek is előfordulnak. 

A 3.22. ábra többféle nézetben is szemlélteti az eredményeket. 

atmoszférában, a bal alsó pedig levegőben mutatja a melegített poliimid TG és DTA görbéjét.

görbék alapján megállapítható, hogy 

távozik a melegítés hatására 

egy átlapoló enyhe endoterm csúcs, levegőben egy

bomlás folyamatát. Az endoterm és az exoterm csúcsok jobb összehasonlíthatósága miatt a

felső ábrán együtt is ábrázoltam

helyezett poliimid korongokat a vizsgála

korongok átlátszatlanná változtak, átmérőjük kb. 20%

esetén a mintatartó tégelyben szemmel alig észlelhető mennyiségű, fehér pernye maradt vissza.

3.22. ábra Upilex® S25 típusú poliimid alapanyag 
(10˚C/perc 

Bal fent: TG/DTA N2

jobb lent: poliimid korongok vizsgál
(A diagramok részletes kiértékelésé

Termikus an

A bomlás közben fejlődő gázok elemzésére a TG/DTA berendezéshez kapcsolt quadrupol 

tömegspektrométer (Balzers Instruments Thermostar GSD 200) szolgált. A levegőben elvégzett

vizsgálat közben a 0-300 m/z (tömeg/töltés) tartomány vizsgálata bemutatta, hogy elsősorban szén 

(12 m/z), víz (18 m/z) és CO

klaszterek kiválásának. A 3.23

DTA görbe 

 

kétféle atmoszférában, de elsősorban levegőben, hiszen a lézeres megmunkálás is ilyen 

Természetesen tisztában vagyok vele, hogy az így kapott eredményeket óvatos 

gondolatkísérlet szintjén szabad alkalmazni a lézeres abláció folyamataira, hiszen ott akár 5

nagyságrenddel nagyobb melegítési sebességek is előfordulnak.  

. ábra többféle nézetben is szemlélteti az eredményeket. A bal felső diagram a 

bal alsó pedig levegőben mutatja a melegített poliimid TG és DTA görbéjét.

görbék alapján megállapítható, hogy N2-ben az anyag tömegének kb. 40%-a, levegőben 

 900˚C-ig. A DTA görbék alapján látható, hogy N

enyhe endoterm csúcs, levegőben egy-egy erős átlapoló exoterm csúcs jellemzi a 

Az endoterm és az exoterm csúcsok jobb összehasonlíthatósága miatt a

is ábrázoltam a két DTA görbét. A mikroszkópos felvétel mutatja a mintatartóba 

helyezett poliimid korongokat a vizsgálat előtt és a N2 atmoszférában elvégzett vizsgálat után. A 

korongok átlátszatlanná változtak, átmérőjük kb. 20%-kal csökkent. (Levegőben végzett vizsgálat 

esetén a mintatartó tégelyben szemmel alig észlelhető mennyiségű, fehér pernye maradt vissza.

     

S25 típusú poliimid alapanyag szimultán TG/DTA vizsgálatának eredménye
˚C/perc melegítési sebesség, 25-900˚C, nyitott Pt mintatartó tégely

2-ben, bal lent: TG/DTA levegőben, jobb fent: a két DTA görbe együtt, 
jobb lent: poliimid korongok vizsgálat előtt és N2-es vizsgálat után

(A diagramok részletes kiértékelését a szöveg tartalmazza.) 

Termikus analízis mérések: BME-SZAKT, Szilágyi Imre, 2008 

A bomlás közben fejlődő gázok elemzésére a TG/DTA berendezéshez kapcsolt quadrupol 

tömegspektrométer (Balzers Instruments Thermostar GSD 200) szolgált. A levegőben elvégzett

300 m/z (tömeg/töltés) tartomány vizsgálata bemutatta, hogy elsősorban szén 

CO2 (44 m/z) távozik az anyagból, nem volt jele nagyobb molekula

23. ábra mutatja a 10-20 m/z (bal oldal) és a 40

TG görbe DTA 
levegőben 

vizsgálat előtt 
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hiszen a lézeres megmunkálás is ilyen 

Természetesen tisztában vagyok vele, hogy az így kapott eredményeket óvatos 

gondolatkísérlet szintjén szabad alkalmazni a lézeres abláció folyamataira, hiszen ott akár 5-8 

A bal felső diagram a N2 

bal alsó pedig levegőben mutatja a melegített poliimid TG és DTA görbéjét. A TG 

a, levegőben kb. 96%-a 

N2 atmoszférában egy-

exoterm csúcs jellemzi a 

Az endoterm és az exoterm csúcsok jobb összehasonlíthatósága miatt a jobb 

A mikroszkópos felvétel mutatja a mintatartóba 

atmoszférában elvégzett vizsgálat után. A 

Levegőben végzett vizsgálat 

esetén a mintatartó tégelyben szemmel alig észlelhető mennyiségű, fehér pernye maradt vissza.) 

 

TG/DTA vizsgálatának eredménye  
nyitott Pt mintatartó tégely) 

ben, bal lent: TG/DTA levegőben, jobb fent: a két DTA görbe együtt,  
es vizsgálat után.  

A bomlás közben fejlődő gázok elemzésére a TG/DTA berendezéshez kapcsolt quadrupol 

tömegspektrométer (Balzers Instruments Thermostar GSD 200) szolgált. A levegőben elvégzett 

300 m/z (tömeg/töltés) tartomány vizsgálata bemutatta, hogy elsősorban szén 

(44 m/z) távozik az anyagból, nem volt jele nagyobb molekula-

20 m/z (bal oldal) és a 40-50 m/z (jobb oldal) 

DTA N2-ben 

vizsgálat után 



 

tartományban észlelhető anyagokat 25

poliimid tehát elégett. 

3.23. ábra Upilex® 25
eredményéből készült kivonatok.

25-900˚C közötti tartományban.
Az alábbi csúcsokat figyelhetjük meg: 12 

A fejlődő gázok vizsgálata N2

ebben az esetben az oxidáció szerepe sokkal kisebb,

anyagból. A bomlás részletes elemzése nem volt a munkám célja. 

3.24. ábra Upilex® 
eredményéből készült kivonatok. A

Az itt bemutatott termikus analízis vizsgálatok eredmény

levegőben exoterm folyamat.

Nd:YAG lézeres poliimid ablációt is exotermnek tekintem

egészen az anyag ablációjáig. 

Az alfejezetben bevezettem 

megmunkálás során állandónak tekintem, az értéke azonban számos tényezőtől függ. 

egymagában foglalja össze mindazon jelenségek hatását, amelyek a lézer impulzusenergiájának 

hőmérsékletnövekménnyé alakulását befolyásolja. Ezek a hatások, kezdve a reflexiótól, a plazma 

kialakulásának dinamikáján keresztül egészen a 

arányáig természetszerűleg eltérőek 

más és más lesz az anyag típusától, a lézernyaláb hullámhosszától és egyéb paramétereitől függően

Szén (12 m/z) 

H2O (18 m/z) 
~610-680˚C 

 

tartományban észlelhető anyagokat 25-900˚C között. Levegőben végzett melegítés hatására a 

25S típusú poliimid alapanyag levegőben elvégzett TG-MS vizsgálatának 
eredményéből készült kivonatok.  A bal oldali ábrán 10-20 m/z, a jobboldalin 40-50 m/z közötti ionok látszódnak 

˚C közötti tartományban. (A diagramokon a hőmérséklet a mélység irányában nő.)
Az alábbi csúcsokat figyelhetjük meg: 12 – szén, 18 – víz, 44  – CO2

Felvétel készült: BME-SZAKT, Szilágyi Imre, 2008 

2 atmoszférában történő bomlás esetén azt mutatja (

az oxidáció szerepe sokkal kisebb, többfajta szerves összetevő válik ki az 

bomlás részletes elemzése nem volt a munkám célja.  

 25S típusú poliimid alapanyag N2-ben elvégzett TG-MS vizsgálatának 
eredményéből készült kivonatok. A jobb láthatóság érdekében két ábrára osztottam az ionáram skálát. 

Felvétel készült: BME-SZAKT, Szilágyi Imre, 2008 

Az itt bemutatott termikus analízis vizsgálatok eredményei azt mutatják, hogy a poliimid bomlása 

. Ennek és a fent hivatkozott szakirodalom megállapításai alapján az UV 

Nd:YAG lézeres poliimid ablációt is exotermnek tekintem. Így a (22) képletet érvényesnek tekintem 

 

fejezetben bevezettem ETF-et, azaz a CEF és a TEF faktorok szorzatát. ETF

megmunkálás során állandónak tekintem, az értéke azonban számos tényezőtől függ. 

egymagában foglalja össze mindazon jelenségek hatását, amelyek a lézer impulzusenergiájának 

hőmérsékletnövekménnyé alakulását befolyásolja. Ezek a hatások, kezdve a reflexiótól, a plazma 

kialakulásának dinamikáján keresztül egészen a közvetlen kémiai és a termikus

természetszerűleg eltérőek a különböző molekulaszerkezetű anyagokban. Így ETF értéke 

más és más lesz az anyag típusától, a lézernyaláb hullámhosszától és egyéb paramétereitől függően

Szén (12 m/z) 
~610-680˚C 

CO2 (44 m/z) 
~610-680˚C 

 

 52 

őben végzett melegítés hatására a 

 
MS vizsgálatának  

50 m/z közötti ionok látszódnak  
(A diagramokon a hőmérséklet a mélység irányában nő.)  

2 

atmoszférában történő bomlás esetén azt mutatja (3.24. ábra), hogy 

ves összetevő válik ki az 

 
MS vizsgálatának  

jobb láthatóság érdekében két ábrára osztottam az ionáram skálát.  

ei azt mutatják, hogy a poliimid bomlása 

t hivatkozott szakirodalom megállapításai alapján az UV 

képletet érvényesnek tekintem 

. ETF-et a modellben a 

megmunkálás során állandónak tekintem, az értéke azonban számos tényezőtől függ. Az ETF 

egymagában foglalja össze mindazon jelenségek hatását, amelyek a lézer impulzusenergiájának 

hőmérsékletnövekménnyé alakulását befolyásolja. Ezek a hatások, kezdve a reflexiótól, a plazma 

és a termikus kötésbontás 

a különböző molekulaszerkezetű anyagokban. Így ETF értéke 

más és más lesz az anyag típusától, a lézernyaláb hullámhosszától és egyéb paramétereitől függően.  
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Nem kérdéses, hogy az impulzusenergia hőmérsékletnövekménnyé alakulásában szerepet játszó 

tényezők biztosan változnak az egyes impulzusok között valamilyen mértékben, akár csak azok 

hőmérsékletfüggése miatt is. Itt kell ismét megemlíteni azt is, hogy Gauss-eloszlású nyalábbal 

dolgozom, amelynek kiszélesedésében tehát nem homogén a besugárzottság, továbbá a 

megmunkálás során az impulzusenergia olyan térrészbe csatolódik be, ahol az akkumulálódó hő 

miatt a hőmérséklet 25˚C és több száz Celsius fok között változik és az abláció miatt a geometriája 

sem állandó. A modellemben bevezetett ETF ezért hangsúlyozottan átlagoló szemléletű és a 

meghatározására használt kísérleti módszert is úgy dolgoztam ki, hogy az ténylegesen egy, a teljes 

megmunkálási folyamatra érvényesnek tekinthető átlagértéket eredményezzen. 

Véleményem szerint az ETF faktort analitikai úton levezetni az ablációs folyamat és kísérő jelenségei 

miatt már csak azért sem lenne lehetséges, mert ezek egy része az intenzív kutatások ellenére sincs 

még megfelelő szinten feltárva [20]. A szakirodalom tanulmányozása alapján úgy vélem, hogy ilyen 

irányú, az összes folyamatot egy egységbe tömörítő modell kialakítása nem is szerepel a 

tématerület meghatározó kutatócsoportjainak programjában. 

Az ETF faktort tehát kísérleti úton határozom meg. Ennek módszerét a következő alfejezetben 

bevezetett fogalmakkal együtt tárgyalom.  

3.4 Az ablációs küszöbhőmérséklet bevezetése és meghatározása 

A szakirodalmi kutatások bemutatása során már körbejártam az ablációs küszöb fogalmát. A 

legtöbb, ablációval kapcsolatos kutatásban felmerül annak a küszöbparaméternek a meghatározása 

vagy felhasználása, amelynek értékét – definíciószerűen – meg kell haladni ahhoz, hogy 

anyageltávolítás történjen. Ezt a határt a kezdetektől fogva a besugárzottság (F) mértékével 

jellemzik, és küszöb-besugárzottságnak (Fth) nevezik. Láttuk azonban azt is, hogy a küszöbérték alatt 

is történhet változás az anyagban. A küszöb-besugárzottság értéke anyag és hullámhossz függő. 

Anélkül, hogy megpróbálnám megkérdőjelezni a több évtizede ezen a területen is alkalmazott és 

modellek tucatjainak alapjául szolgáló szemlélet helyességét, szükségét láttam egy újfajta 

megközelítésnek a megfogalmazását. A polimer ablációs kutatások kezdetén, amelyek elsősorban 

excimer lézerforrásokon alapultak, a küszöb-besugárzottság használata volt általános. A kutatások 

nagy részében még most is az excimer lézerforrások dominálnak, amit a meghatározó tudományos 

iskolák kutatóinak tollából származó összefoglaló értekezések [20, 34, 36], monográfiák is igazolnak. 

Például Lazare és mtsi. a 2006-ban megjelent, új eredményekre összpontosító, „Recent Advances is 

Laser Processing of Materials” című könyvükben [107] a polimer ablációját és annak kutatását 

továbbra is elsősorban excimer lézerekkel kapcsolják össze. A frekvenciatöbbszörözött, UV Nd:YAG 

lézerek elterjedését a polimerabláció területén a közeljövőre prognosztizálják.  

Nem meglepő tehát, hogy az UV Nd:YAG lézeres polimerabláció területe sokkal kevésbé tekinthető 

feltártnak és a nyaláb eltérő jellegéből adódóan még a modellalkotás szintjén is lehetséges új 

eredményeket létrehozni.  

A küszöb-besugárzottságot mint az ablációs küszöböt kifejező mennyiség használatát nem tartom 

célravezetőnek Nd:YAG lézeres mikro-megmunkálás esetén. Ez a mennyiség ugyanis pusztán a 

lézernyaláb paramétereitől függ, és egyáltalán nem veszi figyelembe az anyag megmunkálás során 

változó állapotát. A legkézenfekvőbb ilyen változás az anyag hőmérsékletének növekedését jelenti. 

Természetes, hogy egy megfelelő energiájú lézerimpulzus egyrészt eltávolít valamennyi anyagot, de 
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a melegítő hatása az ablált anyagénál nagyobb térfogatot érint. Az így becsatolt hő az impulzusok 

közötti – jellemzően a 10 µs - 10 ms tartományba eső – időben terjed az anyagban.  

A következő lézerimpulzus már egy megemelkedett hőmérsékletű térfogatba jut be. Tudjuk, hogy az 

anyageltávolítás a vizsgált anyag és hullámhossz esetében elsősorban fototermikus jellegű, tehát az 

anyag felmelegedése okozza annak ablációját. Ezért jogos az a következtetés, hogy azonos 

(energiájú) lézerimpulzusok egy felmelegített közegben több anyagot tudnak ablációra 

kényszeríteni.  

Ennek bizonyítására kidolgoztam egy kísérleti módszert, amelyet aztán többféle poliimiddel 

kipróbáltam. A módszer lényege, hogy az impulzusonként eltávolított anyag mennyiségét (az 

ablációs rátát) mérem úgy, hogy a megmunkálás előtt a hordozó alaphőmérsékletét mesterségesen 

megnövelem. Megemelt hordozóhőmérsékletnél ugyanis nagyobb ablációs rátára számítok.  

3.4.1 Az ablációs energiaküszöb bevezetése 

Megismétlem a korábbiakban bemutatott, excimer lézerek esetén előszeretettel használt (1) 

képletet, amelyet az ablációs ráta vagy a küszöbbesugárzottság kiszámításához használhatunk: 

theff
abl F

F
d ln

1 ⋅=
α

  (24) 

A képlet és az anyagra jellemző effektív abszorpciós tényező (αeff), továbbá a küszöbbesugárzottság 

(Fth) ismeretében kiszámolhatjuk az ablációs rátát (dabl), azaz az impulzusonként keletkező kráter 

mélységét. Ehhez csak az aktuális besugárzottság (F) értékét kell ismernünk.  

A fenti képlet elsősorban a közel homogén energia-eloszlású excimer lézerekre érvényes. Egy Ep 

energiájú, dmin átmérőjű foltba fókuszált Gauss-nyaláb esetén a besugárzottság (felületegységre eső 

energia) kiszámításával egy átlagértéket kapnánk, azaz elveszítenénk az UV Nd:YAG lézerforrás 

nyalábjának egyik legfontosabb jellegzetességét, a Gauss-féle energia-eloszlást. Ezért bevezettem az 

ablációs energiaküszöb fogalmát, amelyet a (24) képlethez hasonlóan írok fel: 
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E
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α
  (25) 

A fenti két képlet közötti alapvető különbség, hogy az utóbbiból (25) hiányzik a viszonyítási alap, 

azaz a felület és a lézerimpulzus energiájából indul ki. Ez természetesen felveti Eth értelmezésének a 

kérdését, hiszen az anyagra jellemző küszöbértéket keressük. Fth és Eth is adott anyagra, 

hullámhosszra és a megmunkálás paramétereire jellemző küszöbértékek, azzal a kiegészítéssel, 

hogy Eth értelmezéséhez az előbbieken kívül az optikai rendszerből adódó nyalábparaméter 

megadása is szükséges, hiszen ez határozza meg azt a felületet, amelyen az energia eloszlik. 

Fontos tehát, hogy küszöbenergia értéket csak úgy adhatunk meg, hogy dokumentáljuk legalább a 

megmunkáló rendszer felépítéséből és beállításából adódó foltátmérő értékét.  

A Gauss-eloszlású nyaláb a saját keresztmetszeti energiaprofiljához hasonló alakzatot mar ki az 

anyagból. Ennek szemléltetésére mutatom be a 3.25. ábrát. Mivel az általam használt 

impulzusenergiák tartományában az impulzusonkénti maratási mélység (ablációs ráta) µm 

nagyságrendű, a keletkezett kráter átmérője pedig kb. 25 µm, ezért a felületi profilok számszerű 
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vizsgálatához atomerő mikroszkópos (AFM) méréseket, a kvalitatív vizsgálathoz elektron-

mikroszkópos felvételeket használtam, erre mutat példát a 3.25. ábra egy 22 µJ-os és egy 100 µJ-os 

impulzus esetén, Apical® NP poliimdben. 

  
a) b) 

3.25. ábra Egy darab, a) 22 µJ-os és b) 100 µJ-os lézerimpulzus (355 nm) nyoma Apical® NP fóliában –  SEM felvételek 

SEM felvétel készült: BME-ATT, Dr. Szabó Péter János, 2008 

A 3.3. alfejezetben levezettem, hogy adott anyagi és nyaláb-paraméterek mellett mekkora lehet a 

maximális hőmérséklet-emelkedés az anyagban egy Ep impulzusenergiájú lövés hatására. Ezt a (22) 

képlettel írtam le. Az ablációs hőmérsékletküszöb fogalmát ezek után a következők szerint vezetem 

be.  

Amennyiben a (22) képletben Ep helyére Eth-t, azaz küszöbenergiát helyettesítjük, tehát azt az 

energiaértéket, amelyet meghaladva anyageltávolítással találkozunk, akkor a (22) képlet azt a 

legnagyobb hőmérséklet-emelkedést adja meg, amely még nem jár ablációval.  

ρπσ
α

c

EETF
T th

th 2max_ 2

⋅⋅=∆   (26) 

A képletben szereplő Eth értéke – a korábbiakban említettekkel összhangban – függ a hordozó 

alaphőmérsékletétől. 

Ezzel eljutottunk az ablációs küszöbhőmérséklet bevezetéséhez. 

3.4.2 Az ablációs küszöbhőmérséklet definiálása 

Az ablációs küszöbhőmérsékletet (Tth) úgy kapjuk meg, hogy a hordozó alaphőmérsékletéhez (Tsub) 

hozzáadjuk az ezen hőmérsékleten értelmezett Eth alapján (26) képlettel kiszámolt legnagyobb 

hőmérséklet-emelkedés mértékét, azaz ΔTmax_th-t. 
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A definíció szerint az ablációs küszöbhőmérséklet az az érték, amely adott anyagi és megmunkálási 

paraméterek mellett megadja azt a hőmérsékletet, amelynél melegebb anyagrészeket nem tekintek 

a további folyamatok részének.  

Az ablációs küszöb hőmérsékleti megközelítésének lényege, hogy ezáltal egyrészt figyelembe 

vehető az anyagban akkumulálódó hő hatása, másrészt a modellre alapozott szimulációban egy 

összehasonlítással eldönthető, hogy egy bizonyos hőmérsékletű elemi cella még az anyaghoz 
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tartozik-e vagy már nem. Fontos részlete a megközelítésnek, hogy a fenti módon levezetett képletek 

közvetlenül a lézerből kilépő impulzus – objektíven mérhető – energiájából indulnak ki, és nem a 

felületen értelmezett – gyakorlatilag megmérhetetlen – energiából vagy besugárzottságból. 

Az ablációs küszöbhőmérséklet meghatározásához tehát ismernünk kell 

• a nyalábot jellemző szélességi paraméter értékét (σ), 

• az anyagot az adott megmunkálási beállítás mellett jellemző  

o fajlagos hőkapacitást (c),  

o sűrűséget (ρ), 

o effektív abszorpciós tényezőt (α), 

o kiinduló hőmérsékletet (Tsub), 

o küszöbenergiát (Eth) az előbbi Tsub hőmérsékleten, 

o és az adott impulzusismétlési frekvencián meghatározott ETF-et. 

3.4.3 Az ablációs küszöbhőmérséklet meghatározásának módja 

A küszöbhőmérséklet meghatározása kulcskérdés, hiszen ennek ismeretében már szimulálható a 

lézeres megmunkálás a megismert anyagok és az ismert nyalábparaméterek esetén. A (27) képlet 

tartalmaz egy korábban bevezetett tényezőt, az ETF-et, azaz az energia hőmérséklet-növekedéssé 

alakulásának hatásfokát. Ennek pontos értelmezését korábban megadtam, de az értékének 

meghatározásáról nem esett szó. A képlet továbbá úgy fejezi ki a küszöbhőmérsékletet, hogy egy 

adott hordozóhőmérsékleten (Tsub) meghatározott ablációs energiaküszöbbel (Eth) számol. Az Eth 

értéke hőmérsékletfüggő, mivel feltételezésem szerint nagyobb hordozóhőmérsékleten kevesebb 

energiát kell bevinnie a lézerimpulzusoknak az abláció eléréséhez. Ez felveti azt a lehetőséget, hogy 

az Eth értékét különböző hordozóhőmérsékleteken kísérletileg meghatározva írjuk fel a 

hőmérsékletküszöb értékét. 

Így felírhatjuk az alábbi egyenletet is: 
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Ebből az egyenletből ETF-et kifejezve: 
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  (29) 

Ezzel tehát ETF értékének meghatározására nyílik mód, amennyiben két különböző ismert hordozó-

hőmérsékleten meghatározzuk az ablációs küszöbenergiák értékét. 

A (29) egyenlet eredményét visszahelyettesítve az ablációs küszöbhőmérséklet egyenletébe, 

átrendezés után az alábbi egyenletet nyerjük Tth-ra: 

21

1
121 )(

thth

th
subsubsubth EE

E
TTTT

−
⋅−+=   (30) 

Tehát a küszöbhőmérséklet értékének – több hordozóhőmérsékleten ismert Eth esetén történő – 

meghatározásához nincs szükség sem az anyag jellemzőinek ismeretére (sűrűség, fajlagos 
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hőkapacitás, abszorpciós tényező), sem a nyalábprofilt leíró szélességi paraméterre. (Ezeket a 

paramétereket Eth értéke magában hordozza.)  

A szimuláció elkészítéséhez szükséges két paraméter, ETF és Tth meghatározása kell, hogy 

következzen. A fenti képletekből adódik a módszer, hogy az ablációs energiaküszöböt különböző 

hordozóhőmérsékleteken kísérletileg meg kell határozni, majd behelyettesítve megkapjuk a 

kérdéses értékeket.  

A következő pontban ismertetem azon feladatokat és megoldásaikat, amelyek ETF és Tth 

meghatározásához vezetnek. 

3.4.4 ETF és Tth meghatározásának kísérleti módszere 

A feladatom, hogy különböző hordozóhőmérsékleteken megmérjem az ablációs energiaküszöböt. 

Mivel a fogalmat munkám során vezettem be, ennek értékére és mérésére vonatkozóan sincsenek 

szakirodalmi fogódzók. A küszöbenergia értékét ráadásul különböző hordozóhőmérsékleteken kell 

megmérni, ami kísérlet-technikai megoldásokat igényel.  

Az ablációs energiaküszöb mérésére az alábbi módszert vezettem be.  

Az Eth meghatározására kidolgozott módszer bemutatása 

A 3.4.1. pontban bevezetett (25) képletben, ahol új megközelítésben írtam fel az ablációs ráta 

általánosan alkalmazott egyenletét, már felhasználtam az ablációs energiaküszöb (Eth) értékét. A 

képlet bemutatja az ablációs ráta logaritmikus függését az impulzusenergiától.  

Kísérleti módszerrel lehetőség van arra, hogy ismert impulzusenergiájú lövések esetén 

meghatározzuk az ablációs rátát, tehát az egyenletben szereplő Ep, Eth és dabl.Gauss értékei közül 

kettőt ismerve a harmadik már meghatározható.  

Felvetődik azonban az a probléma, amelyről a szakirodalmi áttekintésben (a 2.3.1. pontban) már szó 

esett. Eszerint az ablációs ráta meghatározása kísérletileg nem kézenfekvő feladat. Az egy lövés 

hatására kialakult kráter méretei ugyanis mélységben a pár mikrométer, szélességben a 10-20 µm 

nagyságrendjében vannak. Természetesen számtalan módszer ismert, amellyel ilyen 

mérettartományban nagy pontossággal lehet mérni. (Például a BME-ETT-n az alábbi lehetőségek 

állnak rendelkezésre: Alpha-Step 500 felületi profilvizsgáló berendezés, Veeco diInnova atomerő 

mikroszkóp). 

Az ablációs ráta meghatározására ennek ellenére ki kellett dolgoznom egy olyan módszert, amivel 

elkerülhetem azt, hogy csak az első impulzus hatására keletkezett krátert vizsgáljam. Ahogy 

korábban említettem, az első pár impulzus még a lézer által érintetlen anyagba érkezik és a 

lenyomatuk mérete – a modell feltételezései szerint – akár jelentősen is eltérhet a rákövetkező, már 

felmelegített anyagba érkezőkétől. Ezért a feladat megoldására, kihasználva a megmunkált anyag 

teljes vastagságát, az átlagos ablációs ráta érték meghatározását tűztem ki célul. (Ez fog elvezetni az 

ETF-nek mint átlagértéknek a kiszámításához is.) 

Egy adott impulzusenergiához tartozó ablációs rátát tehát úgy határoztam meg adott anyag és 

megmunkálási paraméterek mellett, hogy a hordozót az átlyukadásig mélyítettem egymást követő 

impulzusokkal. A használt szilárdtest lézereket akár impulzusonként is tudjuk vezérelni, így 

meghatározható, hogy összesen hány impulzus volt szükséges az anyag teljes vastagságának 
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átlyukasztásához. A vastagság és az impulzusszám hányadosa adja az általam keresett ablációs ráta 

értékét.  

Az átlyukadást úgy keresem meg, hogy például 100 darab, egyre növekvő impulzusszámmal 

készített viát fúrok egy 10x10-es mátrixban, majd mikroszkóppal megvizsgálom, hogy melyik volt az 

első, amely már „átért” a hordozón. Ez – a következőkben leírt hibával – megadja az átlyukasztáshoz 

szükséges impulzusszámot. 

Amellett, hogy ezzel a módszerrel valóban a keresett ablációs értéket tudom meghatározni, további 

fontos előny annak gyorsasága, és az, hogy nem igényel speciális anyagvizsgálati berendezéseket. 

Technológia-optimalizálás esetén, ami az iparban akkor is folyamatos feladat, ha már hosszabb ideje 

gyártásban levő terméket állítanak elő, problémát vetne fel, ha például AFM-mel kellene megmérni 

a gyártósoron levő lézerberendezéssel készült struktúrák méretét. Az általam leírt módszer viszont 

akár automatizálható is, mivel a gyártósorokon gyakran van automatikus optikai vizsgáló 

berendezés. Ennek hiányában is elvégezhető a mérés optikai mikroszkóppal. 

A fenti módszer azonban csak egy bizonyos, számolható hibával tudja meghatározni az ablációs 

rátát. Attól, hogy a száz furatból pl. a b darabszámú lövéssel készültet találjuk átlyukadtnak, még 

lehet, hogy a b-edik lövésnek épp csak egy kis része is már átlyukasztotta volna az anyagot, azaz b-1 

lövés még épp nem volt elegendő ehhez. Ez alapján a szükséges lövésszám b-1 és b közé kell, hogy 

essen. Az így kifejezhető εablrate hiba: 

bb

A

b

A

b

A
ablrate −

=−
−

=
21

ε   (31) 

A képletben szereplő A a hordozó vastagságát jelenti, mikrométerben. A képletből is látszik, hogy ha 

növeljük a hordozó vastagságát, akkor amíg a számláló lineárisan nő, a nevezőben a vastagsággal 

amúgy arányosan növekedő szükséges impulzusszám négyzetesen növekszik. Tehát a hiba a 

vastagság növelésével csökken. Kereskedelmi forgalomban 9-125 µm közötti vastagságban férhetők 

hozzá poliimid fóliák, ezek közül elektronikai gyártásban a 25, 50, 75, 125 µm vastagságúak a 

legelterjedtebbek. Így nem lehet a mérési elvből következő hibát egy meghatározott szint alá 

csökkenteni.  

A (25) képlet alapján már számolni tudnánk az Eth ablációs energiaküszöböt az Ep impulzusenergia és 

a meghatározott ablációs ráta ismeretében. A képletben viszont szerepel még az anyag abszorpciós 

együtthatója (α), amelyre ugyan számtalan irodalmi érték létezik, de ezeket küszöbérték alatti 

besugárzottságon, szobahőmérsékleten mérik, ahol nem játszódnak le a lézeres megmunkálás 

közben jellemző folyamatok. Az irodalmi vagy katalógus adatot tehát nem tudom felhasználni. 

Ezért az ablációs rátát – a fenti lyukasztásos módszerrel – több impulzusenergia érték mellett is 

meghatároztam, így lehetőség nyílik egyrészt a (25) képlet helyességének ellenőrzésére (azaz a 

logaritmikus összefüggés igazolására), valamint az abszorpciós tényező effektív értékének 

meghatározására. 

Szerencsés továbbá, hogy egy adott vastagságú fólián a kisebb impulzusenergiákhoz kisebb hiba 

tartozik, hiszen kisebb energiákon megnő az átlyukasztáshoz szükséges impulzusok száma, azaz b, és 

így a hibaérték csökken. Így az ablációs energiaküszöbhöz közelítve egyre kisebb hibájú méréseket 

végezhetünk.  
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Az általam használt anyagok esetén az átlyukasztáshoz szükséges impulzusok száma a 10 és 100 

darab között van, impulzusenergiától függően. Egy átlagos, 50 µm vastagságú poliimid fólia esetén 

ez hozzávetőleg legfeljebb 0,5 µm, legjobb esetben 0,005 µm hibát jelent a (25) képlet alapján. Az 

ilyen impulzusenergia-impulzusszám kombinációknál adódó ablációs ráták durván az 5 µm, és 

0,5 µm nagyságrendjébe esnek, így a mérés hibája ugyan akár 10% is lehet (nagy impulzusenergiák 

esetén), de legjobb esetben 1% körüli (az érdeklődésünk tárgyát képző ablációs küszöb körüli 

energiáknál). Az 1% körüli, vagy akár az alá adódó hibát teljesen elfogadhatónak tartom.  

 
3.26. ábra Mintadiagram a lyukasztásos módszerű ablációs ráta mérés eredményének értelmezéséhez, a 

szemléltetéshez kitalált értékekkel és egy lehetséges illesztett görbével 

A 3.26. ábrán bemutatom, hogy az impulzusenergia függvényében meghatározott ablációs ráta (az 

ábrán x-szel jelölt pontokban) és a mellettük ábrázolt hibasávok hogyan segítenek az ablációs 

energiaküszöb meghatározásában. Az egy impulzusenergiához tartozó ablációs ráta értéke a 

hibasávon belül bárhol lehet ugyanazzal a valószínűséggel. Az ábrán – szemléltetésképpen – 

illesztett görbe extrapolációja a vízszintes tengelyen kijelöli az ablációs energiaküszöb értékét, 

akkora hibával, amennyit a görbe mozgatása megenged a hibasávokon belül. Ezt nagyban 

befolyásolja az energiaküszöbhöz eső legközelebbi és a fentiek alapján legkisebb hibát ígérő mérési 

pontok egymástól vett távolsága. Ez felveti az ablációs energiaküszöb feltételezett értékéhez közeli 

pontokban a mérési pontok sűrítését, de – ahogy hamarosan látni fogjuk – a küszöb körüli értékek 

esetén itt is találkozunk az Arrhenius-ív jelenségével, így ezek a pontok már nem illeszkednek a 

keresett logaritmikus illesztési görbére.  

A mérések eredményeinek pontossága kulcskérdés a modellem paramétereinek meghatározásához 

vezető úton, ezért külön pontban részletezem a kísérleti módszerekkel kapcsolatos 

megfontolásokat. 

3.4.5 Eth meghatározásához szükséges kísérleti módszer háttere 

Az ablációs energiaküszöb meghatározásához az alábbiakra van szükség: 

1. poliimid alapanyag, ismert vastagsággal, 

2. lézerforrás 355 nm-es lézersugárral, ismert impulzus-ismétlési frekvenciával, 

3. a lézerforrás impulzusainak energiáját meghatározó eszközre és módszerre, 

4. a poliimid fólia átlyukadásának vizsgálatához szükséges optikai mikroszkópra. 
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A korábban említetteknek megfelelően, ha az impulzusenergia – ablációs ráta méréseket megemelt 

hordozóhőmérsékleten is elvégezzük, akkor eljutunk a célhoz, azaz ETF és Tth meghatározásához is, 

így szükség van továbbá: 

5. az alapanyag hőmérsékletét módosító módszerekre. 

A fenti sorrendben mutatom be az egyes tényezőket. 

Poliimid alapanyag kiválasztása a méréshez 

A modell igazolásához többféle alapanyaggal is elvégeztem a fent leírt kísérleteket. A már korábban 

is említett három gyártó egy-egy anyagát választottam ki. Az UBE Industries-től a Upilex® S, a Du 

Pont-tól a Kapton® NH, a Kaneka Texas Corporation-től az Apical® NP márkanév fedi le ezeket a 

termékeket, amelyeknek nagyon jó mechanikai, elektromos jellemzőik vannak, de a többi polimer 

alapú hajlékony áramköri alapanyaggal szemben kivételes hőálló képességgel is rendelkeznek. Ezt 

állítják egyrészt a gyártók a saját termékükről, de ezt igazolják a termikus analízisük során kapott 

eredményeim is. 

 

 
3.27. ábra A mérésekhez használt egyik Kapton® alapú áramköri hordozó és vezetékmintázatának részletei.  
A vezetékszélesség több helyen 1 mil, azaz 25,4 µm. A bal alsó fotón, a vezetékvégek által közrezárt helyre  

kerül a vezérlő integrált áramkör – a lézerrel eltávolítandó poliimid helyére 

Forrás: Az hordozót a ’Flexil’ EU-s projekt keretében készítette az FCI Microelectronics (FR) a  

Thales Avionics (FR) részére Airbus repülőgépek fedélzeti navigációs, nagyfelbontású LCD képernyőihez 

Lézerforrás kiválasztása a méréshez 

A BME-ETT-n 2001. óta üzemel az a Coherent AVIA 355-4500 típusú, frekvenciaháromszorozott, így 

355 nm-es hullámhosszúságú Nd:YAG szilárdtest lézerforrás, amelyet a beszerzés idején a korábban 

említett megfontolások alapján választottunk ki. A lézerhez olyan optikai rendszert építettünk, 

amely széles tartományban enged beavatkozást a legkülönbözőbb megmunkálási paraméterekbe.   

A gyártó a lézerforrással érkező használati útmutató mellékletében elhelyezte a berendezés gyári 

kalibrációs jegyzőkönyvét. Ennek néhány fontosabb elemét emeltem ki a 4. táblázatban. 

 

PI alapú 
mintázott 
hordozó 

ablaknyitás helye 
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4. táblázat A BME-ETT Coherent AVIA 355-4500 típusú lézeréről készült gyári bemérési jegyzőkönyv részletei és további 
paraméterei  

Paraméter Érték Megjegyzés 

Nyalábátmérő 3,5 mm a maximális intenzitás 1/e
2
-nél 

Névleges átlagteljesítmény 4,5 W  PRF=25 kHz, 100% diódaáram 

Jegyzőkönyvbeli maximális teljesítmény 5,7 W PRF=25 kHz, 100% diódaáram 

Maximális teljesítmény 2008-ban 4,7 W PRF=25 kHz, 100% diódaáram 

Jegyzőkönyvbeli maximális impulzusenergia 329 µJ PRF=10 kHz, 100% diódaáram 

Impulzushossz 20-35 ns  25 kHz, 100% - 60 kHz, 70% diódaáram 

Impulzus-energia stabilitás <5% rms PRF=30 kHz-ig 

Nyaláb kerekség 97,5%  a diódaáram 85%-ánál 

Gauss-eloszlásra illeszkedés együtthatója 94,5%  a diódaáram 85%-ánál 

M
2
 – a Gauss-nyaláb módustisztasága <1,3 (TEM00 módus esetén M

2
=1 lenne) 

Divergencia <0,3 mrad a teljes szög 

Forrás: Coherent, Inc.: Operations manual, 2001 [108] 

Külön diagramokban adja meg a gyártó az impulzusenergia, az átlagteljesítmény és az 

impulzushossz függését a pumpálástól és az impulzusismétlési frekvenciától. A diódák áram-

teljesítmény karakterisztikája lineáris az üzemelési tartományban. [108] 

A lézeres megmunkáló állomás optikai rendszerét ugyancsak úgy építettük fel, hogy megfelelő 

flexibilitással támogassa a kutatási és prototípus-készítési feladatokat. A rendszer jelenlegi 

konfigurációja két fordítótükörből, egy pásztázó nyalábeltérítő rendszerből (Raylase Razorscan) és a 

hozzá tartotó F-theta fókuszáló objektívből áll. A pásztázó fej, a fókuszálás és az XY-asztal fő 

paramétereit 5. táblázat tartalmazza. 

5. táblázat A BME-ETT Coherent AVIA állomásának optikai és nyalábeltérítési paramétereit összefoglaló táblázat 

Paraméter Érték  

Pásztázó fej maximális eltérítési sebesség 2,0 m/s 

Pásztázó fej beállási pontosság 10,0 µm 

Pásztázó fej által lefedett maximális terület 63 x 63 mm
2
 

Nyalábátmérő a fókuszálás előtt (D) 3,5 mm 

Fókusztávolság (f) 100 mm 

Minimális fókuszfolt átmérő tapasztalati értéke (dmin) ~30,0 µm  

XY-asztal maximális eltérítési sebessége 0,1 m/s 

XY-asztal beállási pontossága 1,0  µm  

XY-asztal által lefedett maximális terület 30 x 30 cm
2
 

Forrás: Raylase AG, 2001, Physik Instrumente GmbH, 1999  

A felépített rendszer két módját is kínálja a lézernyaláb és a minta egymáshoz képesti 

elmozdításának. A pásztázó fej ugyan kisebb területen, kisebb pontossággal, de akár három 

nagyságrenddel nagyobb sebességgel mozgatja a nyalábot, mint az XY-asztal. Az F-theta objektív 

lencsehibái miatt ez a nyalábeltérítési mód valamivel pontatlanabb, mint az XY-asztal mozgatása, de 

a kísérleteimet mégis főleg ezzel végeztem, mert az ezzel elérhető eltérítési sebesség kulcskérdés a 

technológiában mind a minőség, mind a termelékenység szempontjából.  



 

A lézerimpulzus energiájának mérése

A lézerimpulzusok energiáját elsősorban a lézerforrás beépített 

alapján dokumentáltam.  

A mérőrendszert egy Synrad PowerWizard PW

amely 0,1 W felbontással, 5% pontossággal mér 1

355 nm-es hullámhosszon [106

frekvencia és a teljesítmény ismeretében az impulzusenergia számítható.

jelzett értéket többféle átlagteljesítmény mellett összehasonlítottam, azok 

megegyeztek. 

A lézerforrás dokumentációja szerint a beépített lézerteljesítmény

Ennél a kereskedelmi forgalomban kapható mérőrendszerek 

nyaláb Q-kapcsolt jellegét figyelembe véve. Ezért a méréseim eredményeinek kiértékelésénél az 5%

os hibának megfelelő hibasávokkal számolok.

A poliimid fólia átlyukadásának meghatározása optikai mikroszkóppal

A fólia átlyukadásának vizsgálatára a következő módszert alkalmaztam. 

módon, 10x10-es elrendezésben 1

fóliában. Az optikai mikroszkópos felvételek, és a mintákról készült keresztcsiszolati képek alapján 

megállapítottam, hogy a fólia hátoldalának vizsgálatával biztonsággal megállapítható az átlyukadás 

ténye. Az ábrán a 14-es lövésszámú furat ese

felvétel 50x-es nagyítás mellett készült, a tényleges vizsgálatokat 

fémmikroszkóppal (Olympus BX

3.28. ábra Átlyukadás vizsgálat szemléltetése 125
a) a furatmátrix képe a hátoldalról és b) keresztcsiszolat

(A furatokban az azt kitöltő kiöntő

Az ablációs görbe felvételéhez ilyen furatmátrixokat több (

is készítettem. (A görbe már 

energiaértékek mellett kimért ablációs ráta érték esetén is szerkeszthető.) 

mellett 5 db egyforma mátrixot készítettem a statisztikai kiértékelhetőség céljából. Az 5 mátrix 

alapján nyert adatokat átlagoltam

lövésszámot sikerült átlyukadtnak minősíteni

értékelhető szórása.  

100. 

 

A lézerimpulzus energiájának mérése 

A lézerimpulzusok energiáját elsősorban a lézerforrás beépített mérőrendszerével mé

A mérőrendszert egy Synrad PowerWizard PW-250-es lézerteljesítmény mérővel 

W felbontással, 5% pontossággal mér 1-250W közötti tartományban, reflexiója 2% a 

106]. (A lézer maximális átlagteljesítménye 4,5 W.) 

frekvencia és a teljesítmény ismeretében az impulzusenergia számítható. A két mérőrendszer által 

rtéket többféle átlagteljesítmény mellett összehasonlítottam, azok a megadott hibán

A lézerforrás dokumentációja szerint a beépített lézerteljesítmény-mérő 5%

Ennél a kereskedelmi forgalomban kapható mérőrendszerek sem ígérnek nagyobb pontosságot a 

kapcsolt jellegét figyelembe véve. Ezért a méréseim eredményeinek kiértékelésénél az 5%

os hibának megfelelő hibasávokkal számolok.  

A poliimid fólia átlyukadásának meghatározása optikai mikroszkóppal

ukadásának vizsgálatára a következő módszert alkalmaztam. A 

es elrendezésben 1-től 100-ig növelve a lövésszámot furatokat készítettem

Az optikai mikroszkópos felvételek, és a mintákról készült keresztcsiszolati képek alapján 

megállapítottam, hogy a fólia hátoldalának vizsgálatával biztonsággal megállapítható az átlyukadás 

es lövésszámú furat esetén látjuk először, hogy az anyag átlyukadt. Míg a 

es nagyítás mellett készült, a tényleges vizsgálatokat 500x-os nagyítás mellett végeztem

óppal (Olympus BX-51).  

 
a) b) 

ábra Átlyukadás vizsgálat szemléltetése 125 µm vastag poliimid fólián.
a) a furatmátrix képe a hátoldalról és b) keresztcsiszolata.  

(A furatokban az azt kitöltő kiöntő- és csiszolóanyag maradékai vannak.)

vételéhez ilyen furatmátrixokat több (10-25 féle) impulzusenergia érték mellett 

(A görbe már akár 3-4 db, az alacsony besugárzottsági tartományba eső 

energiaértékek mellett kimért ablációs ráta érték esetén is szerkeszthető.) 

mellett 5 db egyforma mátrixot készítettem a statisztikai kiértékelhetőség céljából. Az 5 mátrix 

átlagoltam, bár a legritkább esetben fordult elő, hogy nem ugyanazt a 

lövésszámot sikerült átlyukadtnak minősíteni az egyes mátrixokon, azaz a mérésnek nem volt 

1. 

14. 
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mérőrendszerével mértem és az 

es lézerteljesítmény mérővel minősítettem, 

250W közötti tartományban, reflexiója 2% a 

W.) Az impulzusismétlési 

A két mérőrendszer által 

a megadott hibán belül 

mérő 5%-os pontossággal mér. 

sem ígérnek nagyobb pontosságot a 

kapcsolt jellegét figyelembe véve. Ezért a méréseim eredményeinek kiértékelésénél az 5%-

A poliimid fólia átlyukadásának meghatározása optikai mikroszkóppal 

A 3.28. ábrán látható 

ig növelve a lövésszámot furatokat készítettem a poliimid 

Az optikai mikroszkópos felvételek, és a mintákról készült keresztcsiszolati képek alapján 

megállapítottam, hogy a fólia hátoldalának vizsgálatával biztonsággal megállapítható az átlyukadás 

tén látjuk először, hogy az anyag átlyukadt. Míg a 

os nagyítás mellett végeztem 

 

vastag poliimid fólián. 

és csiszolóanyag maradékai vannak.)   

5 féle) impulzusenergia érték mellett 

4 db, az alacsony besugárzottsági tartományba eső 

energiaértékek mellett kimért ablációs ráta érték esetén is szerkeszthető.) Minden energiaérték 

mellett 5 db egyforma mátrixot készítettem a statisztikai kiértékelhetőség céljából. Az 5 mátrix 

a legritkább esetben fordult elő, hogy nem ugyanazt a 

, azaz a mérésnek nem volt 



 

A kísérleteket a 2.3.1. pontban leírt csoportosítás alapján főleg az alacsony besugárzottsági 

tartományban végeztem, amelynek határait a későbbiekben számszerűsítem.

Az alapanyag felmelegítése

Az ablációs ráta értékét különböző hordozóhőmérsékleten is megmértem. Ezt úgy valósítottam 

meg, hogy a megmunkáló állomás XY

a hordozót pedig ennek felület

alapja egy Welwyn WH25 típusú, 25W

talpát használtam fűtőlapként. A 

ablakán keresztül érhető el a poliimid fólia a lézersugárral. 

hőmérséklet mérését két helyen is lehetővé tegye. Egy hőelem behelyezhető a leszorító keretbe 

mart horonyba, amelynek végén egy rugalmas

fóliához. Egy másik hőelem becsúsztatható az ellenállás testében készített furatba. A hőelemeket 

egy Fluke 54 II típusú, kétcsatornás, digitális hőmérőhöz kapcsoltam, amely ismeri a K típusú 

hőelem karakterisztikáját, pontossága 1

különbség adódott. A számításaimhoz a hordozó felületén mért hőmérsékletet használtam fel. 

Fontos, hogy a poliimid fólia a vizsgálat során a teljes felületén fókuszban legyen, ez

100 µm magasságbeli különbséget enged meg. A felépített melegítő egység olyan elemekből 

készült, amelyek alsó és felső felülete plánparalel. A lézeres fókuszállítási kísérletek bemutatták, 

hogy az egység a poliimid fóliát megfelelően síkban tar

csak kis felületet fűt, így nem melegíti a környezetét és így a fölötte elhelyezkedő pásztázó fejet 

sem.  

A 3.29. ábra mutatja a mérési összeállítást, amellyel a hordozót 

fel. Az ellenállásra kapcsolt feszültség változtatása után megvártam, amíg a hőmérséklet ingadozása 

1˚C-on belüli, és a megmunkálást ezután indítottam el.

3.29. A felfűtött alapanyagokon végzett k
A termométer T1 kijelzése mutatja a ’hőelem1’, a T2 kijelzése pedig a 

A hordozóhőmérséklet emelésétől az alábbiakat 

hőenergiát viszünk be az anyagba, 

eléréséhez betáplálandó legkisebb 

a hordozóhőmérséklet (Tsub) között 

 

. pontban leírt csoportosítás alapján főleg az alacsony besugárzottsági 

eztem, amelynek határait a későbbiekben számszerűsítem. 

Az alapanyag felmelegítése és lehűtése a kívánt hőmérsékletre 

Az ablációs ráta értékét különböző hordozóhőmérsékleten is megmértem. Ezt úgy valósítottam 

meg, hogy a megmunkáló állomás XY-asztalára egy saját összeállítású melegítő egységet

a hordozót pedig ennek felületéhez rögzítettem leszorítással. (Lásd 3.29. ábra.) 

alapja egy Welwyn WH25 típusú, 25W-os fémházas huzalellenállás, amelynek a 15

talpát használtam fűtőlapként. A leszorító keret (üvegszál erősítésű epox

ablakán keresztül érhető el a poliimid fólia a lézersugárral. A melegítő egység úgy készült, hogy a 

hőmérséklet mérését két helyen is lehetővé tegye. Egy hőelem behelyezhető a leszorító keretbe 

mart horonyba, amelynek végén egy rugalmas szilikon-darab szorítja a hőelem melegpontját a 

fóliához. Egy másik hőelem becsúsztatható az ellenállás testében készített furatba. A hőelemeket 

egy Fluke 54 II típusú, kétcsatornás, digitális hőmérőhöz kapcsoltam, amely ismeri a K típusú 

sztikáját, pontossága 1˚C-on belüli. A mért hőmérséklet

adódott. A számításaimhoz a hordozó felületén mért hőmérsékletet használtam fel. 

Fontos, hogy a poliimid fólia a vizsgálat során a teljes felületén fókuszban legyen, ez

magasságbeli különbséget enged meg. A felépített melegítő egység olyan elemekből 

alsó és felső felülete plánparalel. A lézeres fókuszállítási kísérletek bemutatták, 

hogy az egység a poliimid fóliát megfelelően síkban tartja. A rendszer előnye, hogy gyakorlatilag 

csak kis felületet fűt, így nem melegíti a környezetét és így a fölötte elhelyezkedő pásztázó fejet 

ja a mérési összeállítást, amellyel a hordozót legfeljebb 

fel. Az ellenállásra kapcsolt feszültség változtatása után megvártam, amíg a hőmérséklet ingadozása 

on belüli, és a megmunkálást ezután indítottam el. 

. A felfűtött alapanyagokon végzett kísérletek mérési összeállítása
A termométer T1 kijelzése mutatja a ’hőelem1’, a T2 kijelzése pedig a ’hőelem2’ hőmérsékletét.

A hordozóhőmérséklet emelésétől az alábbiakat várom. Mivel a hordozó felmelegítésével 

hőenergiát viszünk be az anyagba, az Eth ablációs küszöb-impulzusenergia 

legkisebb energia – csökkenése indokolt. A küszöb-impulzusenergia (

) között fordítottan arányos összefüggést tételezek fel. 

poliimid 
mintaanyag

hőelem1 
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. pontban leírt csoportosítás alapján főleg az alacsony besugárzottsági 

 

Az ablációs ráta értékét különböző hordozóhőmérsékleten is megmértem. Ezt úgy valósítottam 

saját összeállítású melegítő egységet szereltem, 

. ábra.) A melegítő egység 

os fémházas huzalellenállás, amelynek a 15 mm x 29 mm-es 

(üvegszál erősítésű epoxi) 10 mm x 25 mm-es 

A melegítő egység úgy készült, hogy a 

hőmérséklet mérését két helyen is lehetővé tegye. Egy hőelem behelyezhető a leszorító keretbe 

darab szorítja a hőelem melegpontját a 

fóliához. Egy másik hőelem becsúsztatható az ellenállás testében készített furatba. A hőelemeket 

egy Fluke 54 II típusú, kétcsatornás, digitális hőmérőhöz kapcsoltam, amely ismeri a K típusú 

A mért hőmérséklet-értékek között 5-8˚C 

adódott. A számításaimhoz a hordozó felületén mért hőmérsékletet használtam fel.  

Fontos, hogy a poliimid fólia a vizsgálat során a teljes felületén fókuszban legyen, ez legfeljebb 

magasságbeli különbséget enged meg. A felépített melegítő egység olyan elemekből 

alsó és felső felülete plánparalel. A lézeres fókuszállítási kísérletek bemutatták, 

tja. A rendszer előnye, hogy gyakorlatilag 

csak kis felületet fűt, így nem melegíti a környezetét és így a fölötte elhelyezkedő pásztázó fejet 

legfeljebb 220˚C-ig melegítettem 

fel. Az ellenállásra kapcsolt feszültség változtatása után megvártam, amíg a hőmérséklet ingadozása 

 

ísérletek mérési összeállítása.  
’hőelem2’ hőmérsékletét. 

Mivel a hordozó felmelegítésével 

impulzusenergia – azaz az abláció 

impulzusenergia (Eth) és 

összefüggést tételezek fel.  

poliimid 
mintaanyag 

leszorító 
keret 

fűtőellenállás 

hőelem2 



 

A 3.30. ábrán szemléltetem, hogy a fen

alakulásában a megemelt hordozóhőmérséklet miatt.  

pirossal a magasabb hőmérséklethez tartozó elvi ablációs ráta görbét. Látható, hogy a görbék egyre 

alacsonyabb energiáknál jelölik ki az ablációs küszöbértéket a vízszintes tengely metszésénél.

  
3.30. ábra Személtető diagram

(zöld->narancs-
és az általa kijelölt ablációs küszöbenergia értékében

A kísérletektől azt várom, hogy eredményeikből a fenti ábra jellegének megfelelő diagramok 

szerkesztésére adjon lehetőséget

A hordozó felmelegítésének ötletét és a fenti gondolatmenetet az 

igazolják. A 220˚C-os Kapton®

nyaláb 3. mellékmaximuma is nyomot tudott hagyni az anyagban és a bemélyedés bármelyik 

felvétel alapján számszerűsíthető

feltételezést, hogy a hőmérséklet emelkedése 

a) 

3.31. ábra Egy darab 22 µJ-os lézerimpulzus lenyomata 
felmelegített minta esetén. A magasabb hőmérsékletű hordozón nagyobb a nyaláb lenyomata. 

A 3.31. ábrán látható jellegű lenyomatot egyébként a frekvenciatöbbszörözés

rezonátor geometriai tökéletlenségei

mellékmaximumokat figyelhetünk meg, amelyek együttesen az összenergia 1

jelenségről pl. Yung is írt, aki ugyancsak 

A mellékmaximumok károsak a felbontás szempontjából, de a hordozóhőmérséklet hatásá

szemléltetik, mivel energiájuk a küszöbérték közelében van.

A
b

lá
ci

ó
s 

rá
ta

 (
µ

m
/i

m
p

u
lz

u
s)

zsákfurat (a 
főnyaláb által) 

a mellék-
maximumokok 
lenyomata 

 

. ábrán szemléltetem, hogy a fentiek szerint milyen eltérést várok az ablációs görbe 

alakulásában a megemelt hordozóhőmérséklet miatt.  Az ábrán zölddel jelöltem az alacsonyabb, 

pirossal a magasabb hőmérséklethez tartozó elvi ablációs ráta görbét. Látható, hogy a görbék egyre 

energiáknál jelölik ki az ablációs küszöbértéket a vízszintes tengely metszésénél.

 
. ábra Személtető diagram logaritmikus skálán a hordozóhőmérséklet növelésének 

->piros görbe) elvárt hatására az ablációs ráta görbe alakulásában 
és az általa kijelölt ablációs küszöbenergia értékében  

A kísérletektől azt várom, hogy eredményeikből a fenti ábra jellegének megfelelő diagramok 

szerkesztésére adjon lehetőséget.  

sének ötletét és a fenti gondolatmenetet az 3.31. ábrán látható felvételek is 

Kapton® HN hordozó esetén az ablációs küszöb olyannyira lecsökkent, hogy a 

is nyomot tudott hagyni az anyagban és a bemélyedés bármelyik 

alapján számszerűsíthető – méretét tekintve megnőtt. Ez tehát alá

feltételezést, hogy a hőmérséklet emelkedése az ablációs energiaküszöb csökkenését 

 
 b) 

os lézerimpulzus lenyomata Kapton® HN poliimid felületén a) 26
felmelegített minta esetén. A magasabb hőmérsékletű hordozón nagyobb a nyaláb lenyomata. 

ó jellegű lenyomatot egyébként a frekvenciatöbbszörözés

rezonátor geometriai tökéletlenségei okozzák. A főnyaláb mellett egyre csökkenő energiájú 

figyelhetünk meg, amelyek együttesen az összenergia 1

nségről pl. Yung is írt, aki ugyancsak használt frekvenciaháromszorozott Nd:YAG lézert [

károsak a felbontás szempontjából, de a hordozóhőmérséklet hatásá

energiájuk a küszöbérték közelében van. 
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tiek szerint milyen eltérést várok az ablációs görbe 

Az ábrán zölddel jelöltem az alacsonyabb, 

pirossal a magasabb hőmérséklethez tartozó elvi ablációs ráta görbét. Látható, hogy a görbék egyre 

energiáknál jelölik ki az ablációs küszöbértéket a vízszintes tengely metszésénél. 

a hordozóhőmérséklet növelésének  
elvárt hatására az ablációs ráta görbe alakulásában  

A kísérletektől azt várom, hogy eredményeikből a fenti ábra jellegének megfelelő diagramok 

. ábrán látható felvételek is 

olyannyira lecsökkent, hogy a 

is nyomot tudott hagyni az anyagban és a bemélyedés bármelyik – a 

méretét tekintve megnőtt. Ez tehát alátámasztja azt a 

az ablációs energiaküszöb csökkenését okozza.  

 

HN poliimid felületén a) 26˚C-os és b) 222˚C-ra 
felmelegített minta esetén. A magasabb hőmérsékletű hordozón nagyobb a nyaláb lenyomata.  

ó jellegű lenyomatot egyébként a frekvenciatöbbszörözés és az optikai 

. A főnyaláb mellett egyre csökkenő energiájú 

figyelhetünk meg, amelyek együttesen az összenergia 1-2%-át képviselik. A 

frekvenciaháromszorozott Nd:YAG lézert [84, 52]. 

károsak a felbontás szempontjából, de a hordozóhőmérséklet hatását jól 

3. 



 

A használt anyagok az üvegesedési hőmérsékletük alatt üvegállapotban vannak és nor

körülmények között csak a szilárd halmazállapotuk ismert. Ezért feltevésem szerint az ablációs 

küszöbhőmérséklet és az ETF értékére felírt képleteimnek érvényesnek kell lenni 25

hőmérséklet esetén is. Ezért folyékony nitrogén segítségével a hordozó lehűtött állapotában is 

elvégeztem a lyukasztásos kísérleteket, amelyek eredményét a következő 

egy sík felületre volt szükség, amelyet folyékony nitrogénnel lehetett hűteni. Ehhez eg

hosszú, 40 mm élhosszúságú alumínium profilt használtam, amelynek tetejére rögzítettem a 

poliimid mintát, alsó részét pedig a folyékony nitrogént tartalmazó edénybe mártottam. A profil

falába mart horonyba – a minta alá 

on tartotta a minta hőmérsékletét, amíg a tartályban volt folyékony nitrogén. A minta felületére is 

lecsapódó és ráfagyó párát minden egyes 

ábra mutatja a mérési elrendezést.

3.32. ábra A poliimid minta lehűtésére szolgáló elrendezés 
nitrogénnel töltöttem fel. Az elrendezés 

Egyéb megfontolások a mérés megkezdése előtt

A kísérletek elvégzése előtt –

minden alkalommal el kellett végezni a pontos fókuszbeállítást. Ennek módja, hogy a vizsgálandó 

anyagon, a beállított vizsgálati elrendezésben különböző fölé

lenyomatokat készítek. Ezeket 

azonosítva a fókuszáló optikát a

A poliimid mintaanyagot sík felület

ellenőriztem úgy, hogy a mintatartó asztal felett 20 mm

ugyanazokat a vizsgálatokat elvégeztem mindkét esetben. A két megoldás ugyanolyan méretű és 

jellegű struktúrák kialakulásához vezetett, tehát nem kel

át nem fúrjuk a teljes vastagságot. (A leszorításos módszer előnye, hogy a mintadarab biztosan 

síkban és így fókuszban van.) 

3.4.6 A lyukasztásos mérések

A fent leírt módszerrel mindhárom típusú anyagra (

az ablációs küszöb meghatározásának lépéseit. 

folyékony 
nitrogén

 

A használt anyagok az üvegesedési hőmérsékletük alatt üvegállapotban vannak és nor

körülmények között csak a szilárd halmazállapotuk ismert. Ezért feltevésem szerint az ablációs 

küszöbhőmérséklet és az ETF értékére felírt képleteimnek érvényesnek kell lenni 25

Ezért folyékony nitrogén segítségével a hordozó lehűtött állapotában is 

elvégeztem a lyukasztásos kísérleteket, amelyek eredményét a következő pont

egy sík felületre volt szükség, amelyet folyékony nitrogénnel lehetett hűteni. Ehhez eg

mm élhosszúságú alumínium profilt használtam, amelynek tetejére rögzítettem a 

poliimid mintát, alsó részét pedig a folyékony nitrogént tartalmazó edénybe mártottam. A profil

a minta alá – helyeztem el a hőelemet. Az összeállítás állandó 

on tartotta a minta hőmérsékletét, amíg a tartályban volt folyékony nitrogén. A minta felületére is 

lecsapódó és ráfagyó párát minden egyes lyukasztóprogram indítása előtt eltávolítottam.

ábra mutatja a mérési elrendezést. 

. ábra A poliimid minta lehűtésére szolgáló elrendezés – az alumínium profilt tartó tégelyt folyékony 
nitrogénnel töltöttem fel. Az elrendezés -178˚C-on végzett kísérletet tett lehetővé

Egyéb megfontolások a mérés megkezdése előtt 

– mivel a fókuszálás ugyan motoros, de nincs abszolút referenciája 

minden alkalommal el kellett végezni a pontos fókuszbeállítást. Ennek módja, hogy a vizsgálandó 

vizsgálati elrendezésben különböző fölé- és aláfókuszáltsági 

Ezeket optikai mikroszkóppal kiértékelem és az elért legkisebb lenyomat

a fókuszáló optikát a neki megfelelő pozícióba állítom. 

A poliimid mintaanyagot sík felülethez rögzítettem leszorítással. A módszer hel

ellenőriztem úgy, hogy a mintatartó asztal felett 20 mm-re „kifeszítettem” az anyagot és 

ugyanazokat a vizsgálatokat elvégeztem mindkét esetben. A két megoldás ugyanolyan méretű és 

jellegű struktúrák kialakulásához vezetett, tehát nem kell számolni a mintatartó reflexiójával, amíg 

át nem fúrjuk a teljes vastagságot. (A leszorításos módszer előnye, hogy a mintadarab biztosan 

 

A lyukasztásos mérések eredményei 

fent leírt módszerrel mindhárom típusú anyagra (Kapton® HN, Upilex® S, Apical®

az ablációs küszöb meghatározásának lépéseit.  

poliimid 
fólia 

leszorító 
keret hőelem 

folyékony 
nitrogén 
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A használt anyagok az üvegesedési hőmérsékletük alatt üvegállapotban vannak és normál 

körülmények között csak a szilárd halmazállapotuk ismert. Ezért feltevésem szerint az ablációs 

küszöbhőmérséklet és az ETF értékére felírt képleteimnek érvényesnek kell lenni 25˚C alatti 

Ezért folyékony nitrogén segítségével a hordozó lehűtött állapotában is 

pont taglalja. A méréshez 

egy sík felületre volt szükség, amelyet folyékony nitrogénnel lehetett hűteni. Ehhez egy 80 mm 

mm élhosszúságú alumínium profilt használtam, amelynek tetejére rögzítettem a 

poliimid mintát, alsó részét pedig a folyékony nitrogént tartalmazó edénybe mártottam. A profil 

z összeállítás állandó -178˚C (±1˚C)-

on tartotta a minta hőmérsékletét, amíg a tartályban volt folyékony nitrogén. A minta felületére is 

előtt eltávolítottam. A 3.32. 

 
az alumínium profilt tartó tégelyt folyékony  

on végzett kísérletet tett lehetővé 

mivel a fókuszálás ugyan motoros, de nincs abszolút referenciája – 

minden alkalommal el kellett végezni a pontos fókuszbeállítást. Ennek módja, hogy a vizsgálandó 

és aláfókuszáltsági szintek mellett 

az elért legkisebb lenyomatot 

A módszer helyességét korábban 

re „kifeszítettem” az anyagot és 

ugyanazokat a vizsgálatokat elvégeztem mindkét esetben. A két megoldás ugyanolyan méretű és 

l számolni a mintatartó reflexiójával, amíg 

át nem fúrjuk a teljes vastagságot. (A leszorításos módszer előnye, hogy a mintadarab biztosan 

Apical® NP) elvégeztem 
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A 3.33. ábra bemutatja az 50 µm vastagságú Kapton® HN anyagban, szobahőmérsékleten (26˚C), 

30 kHz frekvencia mellett elvégzett kísérletsorozat eredményét, amelyben 22 különböző 

impulzusenergia érték (2,2 µJ-tól 100 µJ-ig) mellett mértem meg az ablációs rátát.  

 
3.33. ábra Kapton® HN 50 µm-es fólia ablációs rátája az impulzusenergia függvényében és az alacsony  

besugárzottsági tartomány értékeihez illesztett görbe, amely kijelöli az ablációs energiaküszöböt. 

A diagramon – a 2.5. ábrán látottakhoz hasonlóan – több szakaszt figyelhetünk meg. Ezek közül az 

Arrhenius-ív és az alacsony besugárzottsági tartományú szakaszok a várakozásoknak megfelelően, 

egyértelműen azonosíthatók. A 10 µJ alatti impulzusenergia értékekhez tartozó ablációs ráta 

értékek az Arrhenius-ívhez tartoznak, 10 µJ fölött pedig egészen 50-60 µJ-ig azonosíthatjuk a 

logaritmikus szakaszt, amely tehát az alacsony besugárzottsági tartományt jelöli ki. A 2.5. ábra 

szerint az alacsony besugárzottsági tartomány felett a közepes tartományra jellemző, nagyobb 

meredekségű szakaszt várnánk, de a 3.33. ábrán látható, hogy a mért értékek az illesztett görbe alá 

esnek („3. szakasz”). Ennek magyarázatául szolgálhat az ablációs ráta meghatározási módszerem 

jellegzetessége. A lyukasztás során ugyanis 1-nél nagyobb mélység/átmérő arányú furatok 

keletkeznek és előfordulhat, hogy adott besugárzottság fölött több plazma és anyagdarabka 

keletkezik az egyre mélyülő furatban, mint amennyi onnan távozni tud és ezzel tovább növekedik a 

hasznos nyalábot reflektáló és elnyelő hatás. Ezt a magyarázatot a szakirodalom a nagy 

besugárzottsági tartomány jellemzéseként használja (lásd 2.5. ábra és a hozzá tartozó leírás és 

hivatkozások), a felület egy-két impulzussal történő megmunkálása esetén, hiszen az ablációs rátát 

többnyire így határozzák meg.  

Az 3.33. ábráról is leolvasható, hogy az alkalmazott lézeres megmunkáló rendszerrel a 10-50 µJ-os 

impulzusenergia tartomány alkalmazható a méréseim elvégzésére. A méréseket a kijelölt 

tartományban 6-7 pontban végeztem el, ezekre már biztonsággal illeszthető közelítő görbe. (A 

következő diagramokon is csak ezeket ábrázoltam.) Az eredmények kiértékelésénél figyelembe 

vettem a mérés korábban tárgyalt hibáját, ezt a grafikonokon mindenhol jelölöm úgy, hogy az 

átlyukadás alapján számolt ablációs ráta értékét az adatsor-jelölővel, a számolt hibát pedig (pozitív) 

hibasávval jelölöm. Az ábrán megadtam az energia mérésének bizonytalanságát szemléltető 

vízszintes, 5%-os hibavonalakat is. 

Az eredmények kiértékelését minden esetben három hordozóhőmérséklet mellett mért értékeken 

végeztem el. Így a korábban ETF és Tth meghatározására bevezetett, (29) és (30) képleteket, 

amelyek kétféle hordozóhőmérsékleten nyert eredményekből indulnak ki, három értékpárra is 
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tudtam alkalmazni. Várakozásom szerint a három értékpár alapján kiszámolva is hasonló értékű ETF-

et és Tth-t kell kapnom.  

A kísérletsorozatot mindhárom anyagon elvégeztem és az eredményeit kiértékeltem.  

Upilex® 25S –25 µm-es poliimid hordozó 

Upilex® S hordozó esetén 25˚C, 110˚C és 185˚C hordozóhőmérséklet mellett végeztem el a 

lyukasztásos méréseket. Az ablációs ráta értékét mindhárom hőmérsékleten 9, 12, 15, 21, 25, 29 és 

36 µJ impulzusenergia mellett mértem meg. A 3.34. ábra mutatja ezek eredményét és az azok 

alapján illesztett görbéket. A 36 µJ esetén kapott értékek rendre az illesztett görbék fölé estek, így 

ezt az értéket nem vettem figyelembe az illesztésnél.  

 
3.34. ábra Upilex® 25S hordozó lyukasztásos mérésével, különböző hordozóhőmérsékletek  

mellett meghatározott ablációs rátája és az illesztett görbék (PRF=30 kHz) 

A hordozó esetén kapott ablációs küszöbenergia értékeket és az effektív abszorpciós együttható 

értékét, valamint az azok alapján számolt Tth és ETF értékeket foglalja össze az 6. táblázat. A táblázat 

utolsó három oszlopa mutatja a fejlécben megjelölt hordozóhőmérsékleteken mért értékek alapján 

számolt Tth-t és ETF-et. 

6. táblázat Upilex® 25S 25 µm-es vastagságú poliimid fólia három hordozóhőmérsékleten elvégzett ablációs ráta 
meghatározása alapján számolt Tth és ETF értékek 

Hordozó 
hőmérséklet 

Eth értéke 
(µJ) 

αeff értéke 
(1/µm) 

 
Tsub1 <-> Tsub2 

 

Tsub2 <-> Tsub3 

 

Tsub1 <-> Tsub3 

Tsub1 =  25˚C  1,75  1,4  Tth1-2 =620,0˚C  

ETF1-2  =0,194  

 
Tth1-3 =647,2˚C  

ETF1-3  =0,203  
Tsub2 = 110˚C  1,50  1,4  Tth2-3 =672,5˚C  

ETF2-3  =0,214  Tsub3 = 185˚C  1,30  1,4   

A táblázat értékei alapján látható, hogy a Upilex® S fólia esetén a három hőmérsékleten mért 

értékpár alapján 647˚C (±26˚C)-os ablációs küszöbhőmérsékletet határoztam meg. Az ETF faktor 

értéke 20,3%. 
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Apical® NP – 50 µm-es poliimid hordozó 

Az Apical® hordozó esetén a 3.35. ábrán is látható mérési pontokban (10, 14, 18, 22, 26, 30, 34 µJ) 

végeztem el az ablációs ráta meghatározásához szükséges lyukasztásos kísérleteket. A mérés 

eredményeit a fent leírt módon ábrázoltam. A kísérleteket három hordozóhőmérsékleten végeztem 

el, ezek rendre -178˚C, 27˚C, 175˚C.  

 
3.35. ábra Apical® NP200 hordozó lyukasztásos mérésével, különböző hordozóhőmérsékletek  

mellett meghatározott ablációs rátája és az illesztett görbék (PRF=30 kHz) 

Az 7. táblázat mutatja be a mérés eredményeit és az azok alapján számolt Tth és ETF értékeket. A 

küszöbhőmérsékletre mindhárom értékpár kölcsönös összevetéséből 710˚C (±20˚C) körüli érték 

adódott. ETF értéke 9,7%. 

7. táblázat Apical® NP200 50 µm-es vastagságú poliimid fólia három hordozóhőmérsékleten elvégzett ablációs ráta 
meghatározása alapján számolt Tth és ETF értékek 

Hordozó 
hőmérséklet 

Eth értéke 
(µJ) 

αeff értéke 
(1/µm) 

 
Tsub1 <-> Tsub2 

 

Tsub2 <-> Tsub3 

 

Tsub1 <-> Tsub3 

Tsub1 =-178˚C  3,4 0 1,1  Tth1-2 =689,0˚C  

ETF1-2  =0,095  

 
Tth1-3 =711,0˚C  

ETF1-3  =0,097  
Tsub2 =  27˚C  2,60 1,0  Tth2-3 =730,4˚C  

ETF2-3  =0,100  Tsub3 = 175˚C  2,05  1,0   

Kapton® HN 50 µm-es poliimid fólia 

A Kapton® HN fólia esetén a mérést két impulzusismétlési frekvencián (PRF) is elvégeztem. A PRF 

változtatása a gyakorlatban ugyanis azt okozza, hogy két impulzus között rövidebb vagy hosszabb 

ideig tud terjedni az anyagba betáplált hő és így például kisebb frekvencia esetén jobban le tud 

hűlni az érintett térfogat a következő impulzus érkezése előtt. A modellemnek ezt a hatást tudnia 

kell kezelni és így a modell alapján levezetett két fő paraméter, az adott anyagra jellemző Tth és az 

ETF értékét nem szabad befolyásolnia a PRF-nek.  

A mérést először a többi anyagnál is alkalmazott 30 kHz-es frekvencián, majd 50 kHz-en is 

elvégeztem. A mérések eredményeit és azok kiértékelését a 3.36. és a 3.37. ábra, továbbá a 8. 

táblázat és a 9. táblázat tartalmazza.  
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 3.36. ábra Kapton® HN 50 µm-es hordozó lyukasztásos mérésével, különböző hordozóhőmérsékletek  

mellett meghatározott ablációs rátája és az illesztett görbék (PRF=30 kHz) 

 

8. táblázat Kapton® HN 50 µm-es vastagságú poliimid fólia három hordozóhőmérsékleten elvégzett ablációs ráta 
meghatározása alapján számolt Tth és ETF értékek 

Hordozó 
hőmérséklet 

Eth értéke 
(µJ) 

αeff értéke 
(1/µm) 

 
Tsub1 <-> Tsub2 

 

Tsub2 <-> Tsub3 

 

Tsub1 <-> Tsub3 

Tsub1 =-178˚C  3,95  1,3  Tth1-2 =774,7˚C  

ETF1-2  =0,143  

 
Tth1-3 =798,0˚C  

ETF1-3  =0,147  
Tsub2 =  27˚C  3,10  1,3  Tth2-3 =815,3˚C  

ETF2-3  =0,151  Tsub3 = 205˚C  2,40  1,3   

A 30 kHz-es frekvencián alacsonyabb ablációs ráta értékek adódtak, mint az 50 kHz-nél. Ez a 

várakozásoknak megfelel, hiszen nagyobb frekvencián, a rövidebb hűlési idő miatt az újabb 

lézerimpulzusok melegebb anyaggal találkoznak, amelynek ablációs küszöbenergiája alacsonyabb. A 

30 kHz-en végzett mérés alapján a Tth-re  795˚C (±21˚C) adódott, míg 50 kHz esetén 788˚C (±13˚C). A 

két eredmény mérési hibán belüli van, gyakorlatilag megegyezőnek tekinthetjük. Az ETF értékére 

30 kHz-en 14,6%, 50 kHz-en 16,1%. 
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3.37. ábra Kapton® HN 50 µm-es hordozó lyukasztásos mérésével, különböző hordozóhőmérsékletek  

mellett meghatározott ablációs rátája és az illesztett görbék (PRF=50 kHz) 

9. táblázat Kapton® HN 50 µm-es vastagságú poliimid fólia három hordozóhőmérsékleten elvégzett ablációs ráta 
meghatározása alapján számolt Tth és ETF értékek 

Hordozó 
hőmérséklet 

Eth értéke 
(µJ) 

αeff értéke 
(1/µm) 

 
Tsub1 <-> Tsub2 

 

Tsub2 <-> Tsub3 

 

Tsub1 <-> Tsub3 

Tsub1 =  27˚C  2,80  1,3  Tth1-2 =801,7˚C  

ETF1-2  =0,164  

 
Tth1-3 =787,7˚C  

ETF1-3  =0,161  
Tsub2 = 110˚C  2,50  1,3  Tth2-3 =776,7˚C  

ETF2-3  =0,158  Tsub3 = 190˚C  2,20  1,3   

A fenti vizsgálatok végeredményeit foglalja össze a 9. táblázat, abból a célból, hogy az egyes 

anyagokra nyert modellparaméterek értékeit összehasonlíthassuk egymással. 

10. táblázat A Upilex® S, a Kapton® HN és az Apical® NP anyagokra kísérletileg meghatározott paraméterek 

Anyag A mérés során alkalmazott 
impulzusismétlési 

frekvencia  
(PRF) 

Ablációs 
küszöbhőmérséklet  

 
(Tth) 

Az impulzusenergia 
hőmérsékletnövekménnyé 

alakulásának hatásfoka 
 (ETF) 

Upilex® S 30 kHz 647˚C (±26˚C) 20,3% 

Apical® NP 30 kHz 710˚C (±20˚C) 9,7% 

Kapton® HN 30 kHz 795˚C (±21˚C) 14,6% 

Kapton® HN 50 kHz 788˚C (±13˚C) 16,1% 

A 10. táblázat adatai alapján láthatjuk, hogy a háromféle anyagot eltérő Tth és ETF értékek jellemzik, 

míg a Kapton® esetén, kétféle frekvencián meghatározott Tth és ETF értékek gyakorlatilag 

megegyeznek.  

A 3.5. alfejezetben mutatom be, hogy Tth és ETF értékének meghatározásának pontossága – a 

termikus modellen keresztül – milyen mértékben befolyásolja az ablációs ráta becslését, azaz a 
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kísérleti módszerekkel meghatározott, legfeljebb 50˚C-os hiba a küszöbhőmérséklet értékében és 

legfeljebb 3% hiba az ETF értékében jelentősen befolyásolja-e az ablációs rátát.  

3.4.7 A kísérleti eredmények értékelése 

A kísérleteimmel háromféle anyag esetén határoztam meg Tth és ETF értékeit. Ezek a paraméterek 

jellemzik az ablációhoz vezető mechanizmusokat, és az anyag termikus jellemzői mellett ezek a 

paraméterek kerülnek be az ablációt is figyelembe vevő, következő alfejezetben ismertetett 

szimulációs programba.  

Az ablációs küszöbhőmérséklet (Tth) értékeire mindhárom esetben 650-800˚C körüli értéket kaptam, 

adott anyag esetén jellemzően 50˚C-on belüli abszolút hibával. Ezek a hőmérséklet értékek – a 

modell alapján levezetett képlet segítségével – az ablációs ráták alapján meghatározott ablációs 

energiaküszöb értékekből adódtak. Meghatározásuk tehát jellemzően indirekt, hiszen a 

számításukhoz felhasznált, kísérlettel meghatározott értékek nem hőmérséklet jellegűek.  Ezért a 

három hőmérsékleten meghatározott értékekből számítható küszöbhőmérsékletek fenti hibáját 

elfogadhatónak tartom.  

A küszöbhőmérsékletek abszolút értékének 650-800˚C körüli értékét a várakozásoknak 

megfelelőnek értékelem. Figyelemre méltónak találom, hogy a küszöbhőmérsékletre kapott értékek 

jó egyezést mutatnak K. C. Yung analitikai módszerekkel meghatározott, 671˚C-os felületi 

hőmérsékleti értékével, amelyet küszöbértéken vett besugárzottság mellett számolt ki 355 nm-es 

UV Nd:YAG lézer esetén Upilex® S típusú poliimidre, az első lézerimpulzus hatásaként [52]. Upilex® S 

poliimidre én 620˚C és 672˚C közötti értékeket határoztam meg méréseim alapján.  

A termikus analízis vizsgálatok során kapott eredményekből továbbra sem vonhatok le messzemenő 

következtetéseket, de megemlítem, hogy az ott kimutatott bomlási folyamatok kb. 610˚C és 685˚C 

között zajlanak le mind levegőben, mind inert atmoszférában Upilex® S típusú hordozó esetén.  

Megjegyzem ugyanakkor, hogy a küszöbhőmérséklet értékének pontos fizikai jelentését keresni – a 

mérési módszer jellegéből adódóan – nem érdemes. Amint arról a szakirodalmi összefoglalóban 

beszámoltam, a rendszeresen használt ablációs besugárzottsági küszöb (Fth) értéke sem feltétlenül 

bír valódi fizikai jelentéssel. Ennek értéke ugyanis – az Arrhenius-ív miatt – nem egyezik meg a 

sokkal összetettebb és nem csak az aktuális besugárzottságtól függő küszöbbel, aminek egyértelmű 

meghatározása és leírása máig tisztázatlan. Ettől függetlenül az ablációs besugárzottsági küszöb 

mint egy technikai érték alkalmas az alacsony besugárzottsági értékek tartományában az ablációs 

ráta becslésére (lásd 2.5. ábra). Mivel az általam bevezetett ablációs hőmérséklet küszöb (Tth) 

közvetett módon az ablációs besugárzottsági (pontosabban energia) küszöb értékéből adódik, ezért 

Tth is elsősorban egy technikai, hőmérséklet dimenziójú érték, amely a szimuláció egyik bemenő 

paramétereként szolgál. Alkalmazhatósága az alacsony besugárzottsági tartományban bizonyított, 

ami az általam használt anyagok és lézerforrás esetén durván 10  µJ és 60 µJ közötti 

impulzusenergia tartományt jelöl ki.  

Az ETF 10-20% körüli értékét vizsgálva megállapíthatjuk, hogy ugyancsak a várakozásoknak 

megfelelő tartományban van. Az impulzusenergia hőmérséklet-növekménnyé alakulásának 

összhatásfokát számos tényező csökkenti, amelyek közül – a nanoszekundumos impulzushosszak 

miatt – az impulzus ideje alatt keletkező plazma elnyelő és reflektáló hatásai (lásd 3.20. ábra) 

valószínűsíthetők a legnagyobbnak, de hozzájárul a poliimid felületének további reflexiója és az 
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ugyan csekély mértékűnek feltételezett fotokémiai folyamatok szerepe is. Az ETF szerepére 

vonatkozóan hasonlóan érvényes a küszöbhőmérsékletnél fent említett, technikai jellegű 

értelmezés. 

A szórással rendelkező kísérleti eredmények alapján modellparamétereknek a 11. táblázatban 

feltüntetett értékeket javasolom alapul venni. 

11. táblázat A Upilex® S, a Kapton® HN és az Apical® NP anyagokra javasolt modellparaméterek 

Anyag Ablációs 
küszöbhőmérséklet  

 
(Tth) 

Az impulzusenergia 
hőmérsékletnövekménnyé 

alakulásának hatásfoka 
 (ETF) 

Upilex® S 650˚C  20% 

Apical® NP 710˚C  10% 

Kapton® HN 790˚C  15% 

3.5 A modell helyességének igazolása szimulációval 

A dolgozatban leírt ablációs modell célja az, hogy impulzusról impulzusra becsülhetővé tegye az 

eltávolított anyagmennyiséget. Ezt a célt a modell úgy képes szolgálni, hogy az abban leírt, 

impulzusenergiából hőmérsékletnövekményt előállító összefüggéssel az energiát az anyagba 

„csatolja”, azaz térfogat-egységenként meghatározza a hőmérsékletnövekményt. Ezután a 

modellben bevezetett, ablációs küszöbhőmérséklet feletti részeket abláltnak tekintjük, azaz a 

későbbi folyamatokban ezek a részek már nem vesznek részt. Az anyagban eközben számolni kell a 

hőterjedéssel, ami – elsősorban az impulzusok között eltelt időben – jelentősen megváltoztatja az 

éppen ablált részek környezetének hőmérséklet-eloszlását.  

A teljes vizsgált anyagtérfogat (és annak felületi profilja) impulzusról impulzusra változik az abláció 

következtében. A modellben leírt folyamatok fő összefüggéseit analitikus formában megadtam, de 

ezek a teljes ablációs folyamatnak csak egy részét – az energia anyagba csatolását –, és az ablált 

térfogat küszöbhőmérséklet elvű meghatározását teszik lehetővé. Rendelkezésre állnak továbbá a 

hővezetés differenciálegyenletei. Elsősorban azonban az abláció, azaz a folyamatosan változó 

térfogat miatt a teljes – több, akár ezres nagyságrendű lézerimpulzus hatására lezajló – 

anyageltávolítási folyamat analitikus leírása nem adható meg. 

A modell gyakorlati alkalmazása ezért elsősorban szimuláción keresztül lehetséges. A szimulációs 

programban három fő lépés ismétlésével jutunk el az ablációs ráta becsléséig: 

• az impulzusenergia (Ep) becsatolása az anyagba és hőmérsékletnövekménnyé alakítása a 

Gauss-kiszélesedés és a Lamber-Beer törvény alapján meghatározott (18) és (20) képletek 

segítségével, amelyek tartalmazzák az egyik – anyagra jellemző – modellparamétert, az ETF-

et, 

• az anyagra jellemző másik modellparaméter, az ablációs küszöbhőmérséklet (Tth) értéke 

alapján eldöntjük, hogy mely térfogatrészeket tekintünk abláltnak, ezek nem vesznek részt a 

további folyamatokban, 

• a következő lézerimpulzus érkezéséig számoljuk az anyag hőmérsékleti eloszlásának 

változását. 
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A fent leírtakhoz többek között az alábbi kiegészítések tartoznak.  

• Egy lézerimpulzus ideje körülbelül 30 ns, míg az impulzusok között eltelt legrövidebb idő – a 

maximális, 100 kHz-es PRF esetén – 10 µs. A legalább három nagyságrend különbség miatt a 

lézerimpulzus ideje alatt nem számolunk a hővezetéssel. 

• A használt poliimid anyagok (effektív) abszorpciós tényezője 1-2 µm-1. A 2.2.2. pontban 

leírtak alapján ez azt jelenti, hogy az impulzus energiája néhány mikrométer mélységben 

elnyelődik a Lambert-Beer törvény alapján, exponenciális jelleggel. Ennek értelmében a 

mélységi irányban kialakuló energiaprofil jellegének megőrzéséhez kellően kis élhosszúságú 

térfogatelem választása szükséges. Esetünkben ez a méret 50 nm, így kb. 20-40 

térfogatelem-sorra képezzük le az energia mélységi irányú becsatolódását. Ez a méret az x-y 

irányban kiszélesedett Gauss-profilt is kellő felbontással engedi leképezni.  

A véges differenciák módszerén alapuló szimuláció nagy számítási erőforrás igényének egyik oka a 

fent említett felbontás. Mivel a poliimid alapú, rézréteggel ellátott hordozók esetén a teljes 

rétegstruktúra vastagsága akár a 150 µm-t is meghaladhatja, ez önmagában 3.000 térfogatelem-sort 

eredményez. A sorokat x-y irányban cellákra felbontva, csak egy lyukasztással készített furat 

szimulációjához is 109 darab fölötti véges térfogatelem kezelését kellene megoldani.  

A modell és a fő kritériumok alapján Sinkovics Bálint adjunktus készített szimulációs programokat, 

amelyekben több olyan megfontolás is van, amelyeket új tudományos eredményként publikált. Ezek 

közül az egyik az adaptív, azaz a szimuláció futása közben, saját algoritmus alapján változó 

felbontású rács alkalmazása [109]. A véges differenciák módszerén alapuló szimuláció mellett a 

termikus csomópontok módszerével is készül adaptív, három dimenziós szimulációt lehetővé tevő 

program, azonban a dolgozatom megírásának idején ez még nem jutott el komolyabb struktúrák 

szimulálására alkalmas fázisba. 

A dolgozat eredményeit ezért az x és a z irányokat figyelembe vevő, kétdimenziós, 

hengerszimmetrikus, véges differenciák módszerén alapuló szimulációval igazoltam. Ennek módja 

elsősorban az, hogy az anyagot és a lézert jellemző paraméterek alapján végrehajtott szimuláció 

eredményeit a kísérleti módszerekkel, ismert paraméterekkel előállított struktúrákkal hasonlítom 

össze.  

Az ablációs modell és a hővezetés differenciálegyenleteinek hengerszimmetrikus megoldása [110] 

alapján elkészült szimulációval a dolgozatban többször említett lyukasztás folyamatait vizsgáltam, 

mivel itt a lézernyaláb nem mozog az anyaghoz képest, így minimálisra csökkenthető a kezelendő 

térfogatelemek száma. 

A szimuláció bemenő paraméterei között megtaláljuk a Kapton® HN poliimid szakirodalomban 

hozzáférhető anyagi paramétereit és a kísérleteim alapján meghatározott Tth és ETF értékeket. A 

lézerimpulzusokat a σ nyalábparaméter, az impulzusismétlési frekvencia (PRF) és az 

impulzusenergia (Ep) jellemzi.  

3.5.1 A modell igazolása a szimulációs és a kísérleti eredmények összevetésével 

A modell igazolásának módszere, hogy a betáplált adatok alapján „lyukasztásos” vizsgálatot 

szimulálok, azaz meghatározom, hogy hány lövés szükséges a poliimid fólia átlyukasztásához. Mivel 

a modell a Gauss-profilt is figyelembe veszi, ezért a szimuláció során kialakult furat keresztmetszeti 

profiljának meg kell egyeznie a kísérletileg előállított mintán kialakult furat keresztmetszeti 



 

 74 
 

 

profiljával. Ezért 50 µm vastagságú Kapton® HN fóliában lyukasztásos módszerrel furatokat 

készítettem és ezek keresztmetszeti csiszolatait vettem alapul a vizsgálathoz. Egy ilyen 

keresztmetszetet mutat a 3.38. ábra. A felvételen jól látható az első mellékmaximum hatására 

kialakult bemélyedés az anyagban. A felvétel a 34. lövés hatására éppen átlyukadt anyagot mutatja. 

 
3.38. ábra Kapton® HN fólióban készített furat keresztmetszeti csiszolati képe – 22 µJ, 30 kHz, 34 lövés 

A modell és a hozzá tartozó levezetések az ideális Gauss-profil egyenlete alapján készültek. Ennek 

szimulálása szimmetrikus furat-profil kialakulását eredményezi az anyagban, ami viszont nem 

illeszkedik a 3.38. ábrán látható, fúrás utáni keresztmetszeti képre. Ezért a nyaláb tényleges 

energiaprofiljának – a fenti ábrán látható keresztcsiszolatnak megfelelő – metszetét vettük 

figyelembe a szimulációk futtatásakor. Az ideális Gauss-profil helyett a valóságos, Gauss-jellegű 

profil alkalmazása nem okoz többlet hibát a levezetésben a (20) képletnél alkalmazott 

elhanyagoláshoz képest. A valóságos profil meghatározásához az alábbi módszert alkalmaztam. 

A felhasznált UV Nd:YAG lézer sugarának profilját egy Thorlabs FDS010 típusú Si fotodióda (200-

1100 nm között alkalmazható, 355 nm-nél 0,5 A/W érzékenységgel) és egy 5 µm átmérőjű, Thorlabs 

PS5 típusú tűlyuk segítségével vettem fel. A fotodiódával egy 10 mm x 8 mm-es felületen 

pásztáztam végig a fókuszálatlan nyalábot, 250 µm-enként véve mintát. A diódát záróirányban 

feszítettem elő és mértem a besugárzottság hatására kialakuló záróáramot. Az így kapott 

eredményt (a függőleges tengelyen a diódával sorba kapcsolt ellenálláson mérhető feszültséget) a 

3.39. ábrán ábrázoltam a hely függvényében. (A felhasznált fotodióda áram-fényteljesítmény 

karakterisztikája adott hullámhosszon lineáris a gyártó szerint.) A mérési eredmények szerint az első 

mellékmaximum csúcsának besugárzottsága kb. 1-2%-a a főnyaláb csúcsának besugárzottságához 

képest. A jobb láthatóság miatt az ábrán logaritmikus skálán ábrázoltam a besugárzottsággal 

arányos feszültséget.  
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3.39. ábra A BME-ETT Coherent AVIA 355-4500 lézerforrás nyalábja energia eloszlásának  
szemléltetése 22 µJ-os impulzusenergia mellett, 5 µm átmérőjű tűlyukon keresztül lemérve,  
fókuszálatlan nyaláb végigpásztázása alapján, 4,7 MΩ-os ellenálláson eső feszültség alapján 

A 3.40. ábra mutatja a nyaláb középpontján átmenő, a 3.38. ábrán látható keresztcsiszolatnak 

megfelelő, 200 pontban, 50 µm-enként mintavételezett profilmetszetet, 22 µJ impulzusenergia 

beállítás mellett. A mellékmaximum jobb észlelhetősége miatt a fényteljesítménnyel arányos, 1 MΩ-

os ellenálláson eső feszültséget ismét logaritmikus skálán ábrázoltam.  

 

3.40. ábra A BME-ETT Coherent AVIA 355-4500 lézerforrás nyalábjának keresztmetszeti  
profilja a fókuszálatlan sugár középpontján keresztül x irányban –  

a függőleges tengelyen (logaritmikus skálán) a fényteljesítménnyel arányos feszültség van jelölve 

A 3.41. ábrán látható profilt az anyagba csatolva elvégeztük a szimulációt, amelyben az alábbi 

paramétereket használtuk. 
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12. táblázat A program bemenő paraméterei a lyukasztás szimulációjához 

Szimulációt jellemző paraméterek 

Paraméter Érték Mértékegység 

Hordozó hőmérséklet 27 ˚C 

Időosztás 10
-10 

s 

Rács osztása 50 x 50 nm x nm 

Vizsgált tartomány 
mérete 

80 x 50 µm x µm 

Lézerimpulzust jellemző paraméterek 

Paraméter Érték Mértékegység 

Energia 22 µJ 

PRF 30 kHz 

Nyalábparaméter 7,5 µm 

Anyagot (Kapton® HN) jellemző paraméterek 

Paraméter Érték Mértékegység 

Hővezetési tényező 0,15 W/m·˚C 

Fajhő 1130 J/kg·˚C 

Sűrűség 1420 kg/m
3
 

Küszöbhőmérséklet 790 ˚C 

Effektív absz. tényező 1,3 1/µm 

ETF 0,15 - 

 

A 12. táblázat paraméterei alapján elvégzett szimuláció az egyes lézerimpulzusok után kialakult 

felületi profil pontjait adja meg. Ezekből mutat példát a 3.42. ábra, amelyen az 1., 5., 10., 15., 20., 

25., 30., 34. és 40. impulzus utáni keresztmetszeti profil látható. A szimuláció egyetlen illesztő 

paraméterrel rendelkezik, ezt úgy állítottuk be, hogy a poliimid fólia a szimulációban is a mérések 

során tapasztalt 34. impulzus után lyukadjon át.  

 
3.41. ábra Fúrás szimulációs eredménye 50 µm vastag Kapton® HN fóliában –  

felületi profilok a jelmagyarázatban jelölt impulzusszámok után 

A valóságos és a szimulációs eredményeket olyan módon hasonlítottam össze, hogy elkészítettem a 

keresztcsiszolatát a 10, 20, 30 és 40 darab impulzussal készült zsák(furatoknak). A keresztcsiszolatok 

olyan mintán készültek, ahol négy darab 10x10-es mátrixban, egymástól 150 µm távolságra 

helyezkedtek el az egyforma lövésszámmal készült furatok. Ennek jelentősége, hogy a 

keresztmetszet készítésnél nincs olyan külső referencia, amelynek segítségével eldönthető lenne, 

hogy a furat középpontján átmenő síkot látjuk-e. Kis szög alatt (<1-2˚) csiszolva, az egy vonalban 

levő furatoknak más-más metszete kerül a csiszolat felületére, amelyek közül kiválasztható a 
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legmélyebb. Az összehasonlításoknál ezeket tekintettem a furat középpontján átmenő 

metszeteknek. 

A 3.42. ábra megfelelő görbéit ezek után grafikus programmal egyenként illesztettem. A 

keresztcsiszolati felvételekre függőleges irányban is elhelyeztem a méretvonalat, hogy kizárjam a 

fénykép (és ezzel az arányok) torzítását. A 3.43. ábra mutatja a felvételekre illesztett szimulációs 

eredményeket, amelyeket szaggatott vonallal jelöltem.  

   

 
3.42. ábra A szimulációs eredmények illesztése a keresztcsiszolati felvételekre (10, 20, 30, 40 lövés után) – 

a tengelyfeliratok 10 µm egységet jelölnek 

A 3.43. ábrán látható illesztések kvalitatív kiértékelése alapján elmondhatjuk, hogy  

• a valóságos és szimulált profilok jellegre jó egyezést mutatnak,  

• a zsákfurat mélységét 3 µm-en belüli hibával becsültük meg,  

• de a szimuláció minden esetben alábecsüli a teljes ablált anyagmennyiséget és  

• a mellékmaximum-csúcsok nem esnek egybe.  

Nem szabad azonban figyelnem kívül hagyni az alábbi bemenő paraméterek meghatározásából 

eredő hibát. 

• A nyalábparaméter (σ) jelentősen befolyásolja a profil szélességi illeszkedését, amelynek 

pontatlansága okozza a fent említett alábecsült ablált anyagmennyiséget. A 

nyalábparaméter meghatározása nehéz feladat, hiszen ehhez a 20-30 µm átmérőjű 

fókuszfoltban levő energia-eloszlást kellene meghatározni a megmunkálásnál is alkalmazott 

energián. A szimulációhoz a fókuszálatlan sugár nyalábparaméteréből és a (13) szakirodalmi 

képlet alapján határoztam meg σ-t. 

• Ugyancsak a fókuszált helyett a fókuszálatlan sugáron mért energia-eloszlás 

felhasználásából adódhat a mellékmaximum-csúcsok elcsúszása. A 3.39. ábrán látható mért 

profil, és a fókuszált nyaláb 3.31. ábrán látható lenyomatának összehasonlításából kiderül, 

hogy a fókuszálás befolyásolja a nyalábkeresztmetszet energia-eloszlását. A mért profilon 
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megjelenő, az X tengellyel párhuzamos nyalábkeresztmetszetre gyakorlatilag szimmetrikus 

mellékmaximum 30-40˚-kal elfordul a főnyaláb középpontja körül. Tehát a mellékmaximum 

helye megváltozik a fókuszálás közben, így a szimulált és a valóságos profil illeszkedésének 

ilyen jellegű hibájából nem lehet következtetést levonni a modellre vonatkozóan. 

• A fenti két kiemelt tényezőn kívül természetesen a többi bemenő paraméter is befolyásolja 

a profilok illeszkedését. Ezek közül a Tth és az ETF paraméterek hatását a következő pontban 

elemzem, a többi bemenő paraméter viszont vagy szakirodalomi érték (pl. sűrűség, 

hővezetési tényező), vagy beállítás kérdése (pl. impulzusenergia, PRF), így ezek 

pontatlanságának hatását nem tárgyalom.  

A függelékben a Upilex® S poliimid esetén is bemutatom a szimulált és a valóságos keresztmetszeti 

profilok illeszkedését, amelyből a fentiekkel megegyező következtetések vonhatók le. 

Az elkészített szimuláció célja elsősorban az volt, hogy bemutassa, a dolgozatban leírt modell 

alkalmas az abláció impulzusról impulzusra történő meghatározására. A szimulációból nyert és a 

valóságos keresztmetszeti profilok összehasonlítása alapján – a fent megemlített hibákkal és azok 

magyarázatával együtt – a modellt alkalmazhatónak találom a megcélzott feladatra.  

Ezzel együtt létrejött egy olyan program, amely alkalmas a lyukasztással készült furatok 

keresztmetszeti profiljának meghatározására poliimidben. Adott beállítások mellett például a 

programmal előre meg lehet határozni a furat készítéséhez szükséges impulzusszámot a 

rétegvastagság ismeretében, amely a technológia-optimalizálás egyik kulcspontja. 

Összességében elmondható, hogy az elkészült szimulációs program igazolja, hogy a modell teljesíti a 

dolgozatban kitűzött célt, mivel – a fent bemutatott hibával – alkalmas impulzusról impulzusra 

meghatározni az eltávolított anyag mennyiségét. 

3.5.2 A modell érzékenységének meghatározása Tth és ETF értékére 

A dolgozatban leírt modellnek két fő, anyagra jellemző paramétere van. Ezek az ablációs 

küszöbhőmérséklet (Tth) és az impulzusenergia hőmérsékletnövekménnyé alakulási hatásfokát 

kifejező ETF.  

A 3.4. alfejezetben bemutattam egy módszert ezeknek a paramétereknek a meghatározására. A 

paraméterek elsősorban kísérlettel meghatározott, ugyancsak anyagra és a megmunkálás 

körülményeire jellemző értékekből számíthatók ki. A módszer bemutatásánál és a konkrét 

anyagokon elvégzett kísérleteknél bemutattam, hogy az egyes Tth és ETF értékek milyen hibával 

határozhatók meg a kísérleti módszerből.  

Mindhárom anyag esetén 50˚C-on belüli hibával határoztam meg a küszöbhőmérséklet értékét és 

2%-on belüli hibával az ETF értékét.  A szimulációs programot használtam annak eldöntésére, hogy a 

modell mennyire érzékeny ezekre a hibákra, azaz hogy ezek milyen mértékben befolyásolják az 

ablációs ráta becslését. 

A szimulációs programmal ezért – 50 µm vastagságú Kapton® poliimiddel és 22 µJ 

impulzusenergiával – szimuláltam a fólia átlyukasztását, miközben 50˚C-onként változtattam – 

minden egyéb tényezőt változatlanul hagyva – a modell egyik bemenő paraméterét, a 

küszöbhőmérsékletet. A 3.43. ábra mutatja az ez alapján ábrázolt diagramot, ahol az adatpontok az 

adott küszöbhőmérsékleten a fólia teljes átlyukasztásához szükséges impulzusszámot jelzik. Látható, 
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hogy a küszöbhőmérséklet értékének növelése az átlyukasztáshoz szükséges impulzusszámot is 

növeli, hiszen nagyobb Tth esetén kevesebb anyagot távolít el a lézerimpulzus az anyagból és így az 

ablációs ráta csökken. 

Mivel a Kapton® HN ablációs küszöbhőmérséklete 790˚C, a görbét 700˚C és 1000˚C között 

linearizálva, annak meredekségéből adódik, hogy 50˚C-onként 0,033 µm/impulzusnyit változik az 

ablációs ráta. Tehát amennyiben 50˚C-on belüli pontossággal határozzuk meg az ablációs 

küszöbhőmérsékletet, akkor az ablációs ráta becslésének pontossága kb. 33 nm lesz. 

 
3.43. ábra A küszöbhőmérséklet (Tth) értékének hatása az átlyukadáshoz szükséges lövésszám értékére –  

Ep=22 µJ, 50 µm vastagságú Kapton® fólia esetén 

Az ETF hatását hasonló módon vizsgáltam, azaz minden mást változatlanul hagyva az ETF értékét 

1%-onként változtatva határoztam meg a modell alapján számolt, a fólia teljes átlyukasztásához 

szükséges impulzusszámot. 

A 3.44. ábrán látható az ezek alapján kapott diagram. Megállapíthatjuk, hogy ETF értékének 

növelése az átlyukasztáshoz szükséges lövésszámot csökkenti, mivel nagyobb lesz az ablációs ráta. 

 
3.44. ábra ETF értékének hatása az átlyukadáshoz szükséges lövésszám értékére –  

Ep=22 µJ, 50 µm vastagságú Kapton® fólia esetén 

Mivel a Kapton® HN ETF-je 15%, a görbét 10% és 20% között linearizálva, annak meredekségéből 

adódik az adott megmunkálási paraméterek esetén, hogy ETF értékét 2%-kal változtatva az ablációs 

ráta értéke 0,063 µm/impulzusnyit változik. Amennyiben tehát ETF értékét a mérésekkel 2%-on 

belüli pontossággal tudjuk meghatározni, ez az ablációs ráta becslésében 63 nm/impulzus hibát 

okoz.  
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4 Összefoglalás – tézisek 

A polimerek lézeres ablációja területén végzett kutatásaim alapján a dolgozatban azokat az 

eredményeket írtam le, amelyek az UV Nd:YAG lézeres poliimid megmunkálás tervezhetőségét célzó 

termikus modell alapgondolatait és eredményeit hivatottak alátámasztani. Az alábbi pontokban 

foglalom össze az új tudományos eredményeket. Az egyes téziseknél a hozzájuk kapcsolódó 

lektorált vagy referált közleményeket tüntettem fel. 

1. Felismertem és kísérletileg igazoltam, hogy a poliimid alapú hajlékony áramköri hordozók 

dielektrikum rétegének 355 nm-es hullámhosszú, impulzus üzemmódú, UV Nd:YAG lézeres 

strukturálása során nem hanyagolható el a rézréteg áramköri mintázatának hatása, ezért a 

megmunkálás folyamán akkumulálódott hőt és annak terjedését figyelembe kell venni az ablált 

anyagmennyiség meghatározása során az egyes lézerimpulzusok között. (125 µm-es vastagságú 

Upilex® S alapú hordozó esetén az összefüggő rézréteg hatására akár 6-8 µm-rel kisebb vastagságú 

poliimidet távolít el a lézer a rézréteg nélküli felületekhez képest.) Mivel ezen a hullámhosszon a 

lézer a rézréteget is képes ablálni, ezért a réz forrasztási felületeket vagy vezetékeket – amelyek a 

teli rézréteghez képest nagyobb hőellenállással kapcsolódnak a környezetükhöz – a bevitt energia 

eldeformálhatja vagy teljesen el is távolíthatja. 

A tézishez kapcsolódó közlemények: L3, R5, R6, R7, R9, R11, R13, R14 

2.  Kidolgoztam egy termikus ablációs modellt poliimid alapú flexibilis áramköri hordozók UV 

Nd:YAG lézeres megmunkálására, amely alapján lézerimpulzusonként becsülhetővé válik az 

eltávolított anyag mennyisége, figyelembe véve az anyagban akkumulálódott hőt és a hordozó 

rétegszerkezetét. Ennek lényege, hogy a napjainkig használatos „trial-and-error” jellegű 

technológia-optimalizálás helyett számíthatóvá válnak a szükséges technológiai paraméterek az 

áramköri mintázat alapján és így nagyobb felbontás elérésére nyílik lehetőség. Bevezettem az 

impulzusenergia anyagba csatolódási hatásfokát és a becsatolt energia hőmérsékletnövekménnyé 

alakulási hatásfokát kifejező CEF és TEF faktorokat, továbbá ezek szorzatát, a kísérleti módszerrel 

meghatározható ETF faktort. Ezek felhasználásával egyszerű összefüggést (23) találtam az 

impulzusenergia és az anyagban létrejövő hőmérsékletemelkedés között. Ennek alapján az anyag 

bármely pontjában számítható a hőmérsékletemelkedés, figyelembe véve a nyaláb Gauss-eloszlását 

is.  

A tézishez kapcsolódó közlemények: L1, L2, R3, R4, R5 

3. Bevezettem és értelmeztem az ablációs hőmérsékletküszöb (Tth) fogalmát, amely definíció szerint 

az a legmagasabb hőmérséklet, amelynél az anyag még nem távozott el.  

Az excimer lézerek homogén nyalábjára értelmezett ablációs besugárzottsági küszöb (Fth) helyett 

bevezettem a kísérletileg meghatározható ablációs impulzusenergia-küszöb (Eth) fogalmát Gauss-

eloszlású nyaláb esetén. Bemutattam, hogy az impulzusenergia-küszöb (Eth) a besugárzottsági 

küszöbhöz (Fth) hasonlóan alkalmas az abláció küszöbértékének kifejezésére és az ablációs ráta 

számítására (25).  

Az ablációs impulzusenergia-küszöb (Eth) alapján – alapegyenletekből kiindulva – levezettem az 

anyagban elméletileg lehetséges maximális hőmérsékletemelkedés meghatározásának 
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összefüggését (26). Felismertem, hogy a maximális hőmérsékletemelkedés és a hordozó 

alaphőmérsékletének összege (27) adja meg a bevezetett ablációs küszöbhőmérséklet (Tth) értékét. 

Meghatároztam Upilex® S alapú hordozó esetén az ablációs impulzusenergia-küszöb értékét (Eth), 

25˚C hordozó-hőmérséklet és 50 kHz impulzusismétlési frekvencia mellett, 355 nm-es 

hullámhosszúságú, 30 ns impulzushosszúságú, 30 µm fókuszátmérőjű, diódapumpált, Q-kapcsolt UV 

Nd:YAG lézer használata esetén. Az ablációs impulzusenergia küszöb értéke (Eth) 1.75 µJ. 

Meghatároztam továbbá az anyagra és a megmunkálás körülményeire jellemző effektív abszorpciós 

együtthatót, melynek értéke 1,4 µm-1.  

A tézishez kapcsolódó közlemények: L1, L2, R1, R3, R4, R5 

4. Módszert dolgoztam ki az ablációs küszöbhőmérséklet (Tth) kísérleti meghatározására. Ennek 

lényege, hogy a vizsgált poliimidre jellemző, legalább három különböző hőmérsékleten (a hordozó 

teljes átlyukasztásához szükséges impulzusszámból számított ablációs ráta értékek alapján) 

meghatározott ablációs impulzusenergia-küszöböknek (Eth) a levezetett összefüggésekbe való 

behelyettesítésével kiszámítható (30) az ablációs küszöbhőmérséklet (Tth) és az impulzusenergia 

hőmérsékletnövekménnyé alakulásának hatásfokát kifejező ETF faktor (29). 

A módszer alapján meghatároztam a Upilex® S poliimidre jellemző ETF értéket (20% ±1%) és a 

keresett ablációs küszöbhőmérsékleti értéket (647˚C ±26˚C), amely jó egyezést mutat a 

szakirodalomban megtalálható, hasonló értelmű, analitikai úton meghatározott értékkel.  

A tézishez kapcsolódó közlemények: L1, L2, R1, R3, R4, R5 

5. Az ablációs modell és a hőterjedés egyenletei alapján létrehozott, poliimid fóliákban lyukasztásos 

módszerrel előállított furatok kialakulásának szimulálására létrehozott programmal bemutattam, 

hogy a modell alkalmas az impulzusonként eltávolított térfogat, és a lyukasztáshoz szükséges 

impulzusszám meghatározására, ezzel a technológia optimalizálására. 50 µm vastagságú Kapton® 

HN poliimid esetén a szimuláció eredményeként kapott furat-keresztmetszeti profilok és a 

kísérlettel előállított keresztmetszeti profilok mélysége között 3 µm-en belüli megfelelhetőség 

igazolható a profilok mélységét vizsgálva. 

Bemutattam a modell érzékenységét két fő paraméterének, az ablációs küszöbhőmérsékletnek (Tth) 

és az ETF-nek a változtatására. Ezek szerint Tth meghatározása 50˚C-on belüli pontossággal 

legfeljebb 0,03 µm hibát okoz az ablációs ráta becslésében, ETF értékének meghatározása 2%-on 

belüli pontossággal legfeljebb 0,06 µm hibát okoz az ablációs ráta becslésében. 

A tézishez kapcsolódó közlemények: L1, L2, R2, R3, R4 

A kutatás további irányai 

A dolgozatban leírt modell alkalmazhatóságának kulcsa a bemenő paramétereinek pontos 

meghatározása és a modell alapján készült szimulációs program. A bemenő paraméterek 

meghatározására a dolgozatban bemutattam egy módszert és ennek eredményeit szimulációval 

ellenőriztem poliimid fúrására.  

A kutatásom kitűzött céljához, a modell ipari hasznosításához azonban elengedhetetlen egy olyan 

szimulációs eszköz, amely lehetőséget ad a lézersugár anyag fölötti elmozdítására, azaz a pásztázás 

kezelésére. Egy lézerimpulzus anyagba csatolásához legalább 50 nm-es felbontású rács szükséges, a 
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lézernyalábot viszont akár több milliméteres hosszúságú és szélességű felületeket lefedve kell 

mozgatni. Ilyen struktúrák szimulálása speciális megfontolásokat és megoldásokat igényel.  

Bár a rézréteg áramköri mintázatának a polimer ablációját befolyásoló hatását a lyukasztás 

szimulációja során megvizsgáltam, a teljes fúrási idő (~1 ms) rövidsége miatt a rézréteg mérési 

hibán belüli értékkel befolyásolta az ablációs folyamatot, így hatása nem volt kimutatható. (Ezért ezt 

a dolgozatban nem részleteztem.) A 3.2. alfejezetben bemutatott ablakok készítésénél a hatás 

viszont jelentkezik, és ezt ugyancsak a nagyobb térfogatok megmunkálását is szimulálni képes 

program tudja megmutatni. 

A továbbiakban a bemutatott modell alkalmazhatóságát fogom vizsgálni a korábban megemlített 

(3.12. ábra) forrasztásgátló réteg lézeres ablációjára is. A gyártás során ugyanis a nyomtatott 

huzalozású lemez forrasztásgátló rétegébe gravírozzák az azonosító kódokat, amelynek 

visszaolvashatósága és tartóssága kulcskérdés. A rendelkezésre álló hely csökkenése és a tárolandó 

adatok mennyiségének növelése egyre nagyobb felbontású adatmátrix kódok (DMC, Data Matrix 

Code) alkalmazását követelik meg és így az ipari gyakorlatban ugyancsak a dolgozatban leírt 

problémák merülnek fel. Jelenleg a DMC kódok technológiáját is próbálgatásos eljárással állítják be. 
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6 Függelék 

A benzol molekuladiagramjának változatai

 

Rövidítések jegyzéke 
Rövidítés Feloldás 

AFM Atomic Force Microscope

APD Ablative Photodecomposition

ArF argon fluorid 

CAD Computer Aided Design

CAM Computer Aided Manufacturing

CEF Coupling Efficiency Factor

DSC Differential Scanning Calorimeter

DTA Differential Thermal Analysis

EDS Electron Dispersive Spectroscopy

ETF Energy to Temperature increase transformation Factor

KrF kripton fluorid 

LASER Light Amplification by Stimulated Emission of Radiat

Nd:YAG Nd
3+

:Y3Al5O12 – Neodimium:Yttrium

PET Poli(ethylene Theraphtalate)

PI poliimid 

PMMA poli(metil-metakrilát) 

PRF Pulse Repetition Frequency

PWM Pulse Width Modulation

QCM Quartz Crystal Microbalance

SEM Scanning Electron Microscopy

SEM-BSE SEM - Backscattered Electron detector

TAB Tape Automated Bonding

TEF Transformation Efficiency Factor

TG termogravimetria 

TG-MS termogravimetria tömegspektrométerrel

UV ultraibolya 

XPS X-Ray Photoelectron Spectroscopy

 
 

 

A benzol molekuladiagramjának változatai 
 

 

Atomic Force Microscope – atomerő mikroszkóp 

Ablative Photodecomposition 

Design – számítógéppel segített tervezés 

Computer Aided Manufacturing – számítógéppel segített gyártás 

Coupling Efficiency Factor 

Differential Scanning Calorimeter – differenciális pásztázó kaloriméter 

Differential Thermal Analysis – differenciális termikus analízis 

Electron Dispersive Spectroscopy – energia-diszperzív röntgen-spektroszkópia 

Energy to Temperature increase transformation Factor 

Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation 

Neodimium:Yttrium-Aluminium-Garnet 

Poli(ethylene Theraphtalate) – poli(etilén-teraftalát) polimer 

 

Pulse Repetition Frequency – impulzus-ismétlési frekvencia 

Modulation – impulzus-szélesség moduláció 

Quartz Crystal Microbalance – kvarc-kristály mikromérleg 

Scanning Electron Microscopy – pásztázó elektronmikroszkópia 

Backscattered Electron detector – visszaszórt elektron detektor 

Tape Automated Bonding (IC tokozási forma) 

Transformation Efficiency Factor 

termogravimetria tömegspektrométerrel 

Ray Photoelectron Spectroscopy – röntgen fotoelektron spektroszkópia 
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Felhasznált jelek jegyzéke 
Jel Használt 

mértékegység 
(és nagyságrend) 

Magyarázat 

a m a kocka (térfogatelem) élhosszúsága 

A µm fóliavastagság 

b darab az átlyukasztáshoz szükséges impulzusok száma 

c J/kg·K fajhő 

d, dabl µm/impulzus ablációs ráta 

D mm a fókuszáló lencsére beeső Gauss-nyaláb átmérője az energiamaximum 1/e
2
-nél 

dabl µm impulzusonkénti maratási mélység 

dmin µm a fókuszfolt átmérője az energiamaximum 1/e
2
-nél (Gauss-nyaláb esetén) 

Ek

 
J az a élű kockára jutó energia 

Ep µJ a lézer által kibocsátott impulzus energiája 

Eth µJ impulzusenergia küszöb 

f mm fókusztávolság 

fimp Hz impulzusismétlési frekvencia (PRF) 

F0 J/cm
2
 a legnagyobb besugárzottság (a Gauss-profil szimmetriatengelyében) 

F, Fth  J/cm
2
 besugárzottság, küszöbbesugárzottság 

Ff J/cm
2
 a térfogatelem felső oldalának középpontjában meghatározott besugárzottság 

I, I0 W/sr intenzitás, a legnagyobb intenzitás (a Gauss-profil szimmetriatengelyében) 

M
2
 - a Gauss-nyaláb módustisztaságát kifejező tényező 

N db a lézerimpulzusok darabszáma 

r µm sugár 

R - reflexiós tényező 

t s idő 

Tg ˚C az üveges átalakulás hőmérséklete 

Ts ˚C a megmunkált hordozó felületi hőmérséklete 

Tsub ˚C a megmunkált hordozó kezdeti hőmérséklete 

Tth ˚C küszöbhőmérséklet 

v mm/s a pásztázófej eltérítési sebessége (azaz a fókuszfolt sebessége a mintán) 

w0 µm nyalábsugár az energiamaximum 1/e-ed részénél (Gauss-nyaláb esetén) 

α, αeff 1/µm abszorpciós együttható, effektív abszorpciós együttható 

ΔTmax ˚C a legnagyobb lehetséges hőmérsékletemelkedés 

εablrate µm az ablációs ráta mérési hibája 

κ cm
2
/s hőmérsékletvezetési tényező vagy hődiffuzivitás, κ= λH/ ρ·c 

λ nm hullámhossz 

λH W/m·K hővezetési tényező 

ρ kg/m
3
 sűrűség 

σ µm a Gauss-nyaláb szélességi paramétere 
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Upilex® S 25 µm vastagságú poliimid szimulációs eredményei és azok illesztése 

F1. táblázat A program bemenő paraméterei a lyukasztás szimulációjához 

Szimulációt jellemző paraméterek 

Paraméter Érték Mértékegység 

Hordozó hőmérséklet 25 ˚C 

Időosztás 10
-10 

s 

Rács osztása 50 x 50 nm x nm 

Vizsgált tartomány 
mérete 

80 x 50 µm x µm 

Lézerimpulzust jellemző paraméterek 

Paraméter Érték Mértékegység 

Energia 14 µJ 

PRF 30 kHz 

Nyalábparaméter 7,5 µm 

Anyagot (Upilex® S) jellemző paraméterek 

Paraméter Érték Mértékegység 

Hővezetési tényező 0,12 W/m·˚C 

Fajhő 1150 J/kg·˚C 

Sűrűség 1470 kg/m
3
 

Küszöbhőmérséklet 650 ˚C 

Effektív absz. tényező 1,4 1/µm 

ETF 0,20 - 

Megjegyzések:  

1. A fólia tényleges vastagsága kb. 28 µm volt a 
lézeres megmunkálás helyén. 

2. A Kapton® poliimidre elvégzett szimulációnál 
(3.5.1. pont) meghatározott illesztő paraméter 
értékét változatlanul hagytam. 

A fenti paraméterekkel elvégzett szimulációval meghatározott keresztmetszeti profilokat mutatja az 

F1. ábra, az alábbi impulzusszámok után: 1, 5, 10, 15, 20, 25. A szimulációval nyert átlyukadási 

impulzusszám (20 darab) jó egyezést mutat a kísérletek eredményeképp meghatározott 19,2-es 

átlagértékkel. Az F2. ábra mutatja a szimulált profilok illesztését a valódi keresztmetszeti 

profilokhoz. Az illeszkedés jellegre megegyezik a 3.5.1. pontban bemutatott eredményekkel. 

 

F1. ábra Fúrás szimulációs eredménye 
28 µm vastag Upilex® S fóliában –  
felületi profilok a jelmagyarázatban 
jelölt impulzusszámok után 
 

  

 
F2. ábra A szimulált profilok és a valódi keresztmetszeti profilok illeszkedése Upilex® S poliimid esetén 

5 imp. 10 imp. 

20 imp. 25 imp. 
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