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1. Bevezetés  

1.1. A forrasztás 

A forrasztás egy olyan idegen anyaggal záródó oldhatatlan kötés, amely során 

fémeket kötünk össze egy ún. forrasz segítségével, amelynek olvadáspontja alacsonyabb 

az összekötendő fémek olvadáspontjánál [1.1, 1.2]. A forrasztott kötés – a hegesztéssel 

ellentétben – a kötendő fémek alapanyagának megolvadása nélkül jön létre, ezért a 

készre munkált alkatrészek alakváltozás nélkül köthetők össze. A forrasztás diffúziós – 

adhéziós kötés, mivel a kötés a határfelületeken lévő atomok kohéziós kapcsolatából jön 

létre. A folyamat során a diffúziós jelenségek is szerepet játszanak, de nem képezik a 

forraszthatóság feltételét [1.2]. A forrasztás az emberiség által egyik legrégebben ismert 

fémmegmunkálási technológia, a Bibliában is találunk róla említést, valamint 

bizonyítékokkal rendelkezünk arra vonatkozólag, hogy már 5000 évvel ezelőtt a 

mezopotámiaiak is alkalmazták [1.3].  

A forrasztáshoz hőbevitel szükséges, amely felmelegíti az összekötendő fémeket, 

megolvasztja a forraszt, és azt olvadt állapotban tartja a megfelelő nedvesítés 

megtörténtéig. Forrasztáskor a szilárd állapotban maradó fém felülete tiszta kell legyen, 

nem tartalmazhat sem oxidokat sem egyéb szerves szennyeződéseket. Ezért a forrasztás 

során ún. folyasztószert alkalmazunk, amely a kötés létrejötte előtt megtisztítja a 

forrasztandó felületeket [1.2]. Egy megfelelően forrasztott kötés mechanikailag szilárd 

és villamosan jó vezetőképességgel rendelkezik.  

A forrasztás egyik legfőbb előnye, hogy a kisméretű, tömeggyártásban készülő 

elektronikai termékek kötése könnyen gépesíthető, ezért manapság ez az elektronikai 

ipar legelterjedtebben használt kötési technológiája. Az elektronikai ipar az ún. lágy 

forraszokat alkalmazza, amelyek olvadáspontja definíció szerint 400 °C alatt van [1.1]. 

Ezek a forraszok kivétel nélkül valamilyen – általában eutektikus – ötvözetek, pl. 

63Pb/37Sn, 99.5Sn/0.5Cu, 96Sn/3.5Ag/0.5Cu (a számok tömegszázalékban értendők). 

A forrasztás egyéb felhasználási területei: a réz vízvezetékek, alumínium és réz 

csatornák, edények készítése valamint az ékszerkészítés [1.3]. 

 

1.2 A kutatás motivációja 

Az elektronikus áramkörök előállítása során elterjedten alkalmaznak valamilyen 

forrasztási technológiát. Napjainkban a felületszerelési (SMT) technológia 
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előretörésével ez leggyakrabban az ún. újraömlesztéses forrasztás. Az elnevezés a 

technológia azon sajátosságából adódik, hogy a hordozóra előzetesen felvitt paszta 

állagú forraszt az alkatrész-beültetés után, egy ún. újraömlesztő kemencében a forrasz 

ötvözet olvadáspontja fölé fűtik, amely során a forrasz megömlik, ezzel létrehozva a 

forrasztott kötéseket.  

A felületszerelési technológia rohamos fejlődése magával vonta a felületszerelt 

alkatrészek (SMD) palettájának kibővülését: manapság már nem csak az apróbb passzív 

alkatrészeket és IC-ket készítik felület-szerelhető formában, hanem nagyobb méretű 

teljesítmény alkatrészeket is. Mindemellett, az elmúlt néhány évben a forrasztó 

berendezések is rohamos fejlődésen mentek át. Az infrasugaras fűtésű kemencéket 

szinte teljesen felváltották a tisztán konvekciós fűtésű kemencék, amelyekben a 

hőmérséklet-eloszlás pontosabban szabályozható. Az Európai Uniós RoHS szabályozás 

miatt bevezetett magasabb olvadáspontú ólommentes forraszok, és az egyéb új anyagok 

alkalmazása szintén problémákat vet fel. A fenti jelenségek és folyamatok miatt, az új 

típusú SMD alkatrészeknél ismét megjelentek korábban már kiküszöbölt forrasztási 

hibák, mint az 1.1 ábrán látható forrasztás közbeni alkatrész elúszás, de akár 

előfordulhat a „sírkő” effektus is, amely során az alkatrész egyik vége elemelkedik a 

hordozótól, ez a hiba eddig csak a kisebb méretű chip-méretű alkatrészekre volt 

jellemző (1.2. ábra). 

 

1.1. ábra: Újraömlesztéses forrasztás közben elúszott alkatrész 
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1.2. ábra: Sírkő effektus chip-méretű kondenzátorok esetén. 

A forrasztás alatti alkatrész elmozdulások döntő többsége a hibásan megtervezett 

hordozó topológiának köszönhető, amely a gyártás folyamán már csak igen magas 

költségráfordítással módosítható, ezért az ilyen típusú hibák esetében, a tervezési 

fázisban modellezéssel történő hiba előrejelzés nagy jelentőséggel bír. 

A szakirodalom áttekintése alapján megállapítottam, hogy a tömeggyártásban 

alkalmazott forrasztási technológiák és berendezések túlhaladták a rendelkezésre álló 

modellezési és mérési módszereket. A konklúzióimat a következő pontokban foglaltam 

össze: 

• A legtöbb újraömlesztéses forrasztással foglalkozó termikus modell az 

infrasugaras és vegyes fűtésű kemencékkel foglalkozik. Ezek között található 

számos kiemelkedő munka, de mára a konvekciós kemencék egyeduralma miatt 

ezek a modellek elavultak és csak korlátozottan alkalmazhatók. A mai napig alig 

néhány tisztán konvekciós fűtésű kemencékkel foglakozó munka született. 

• Az alkatrészszintű termikus modellek kis hányada foglalkozik forrasztási 

környezet szimulációjával, és ebből is csak néhány a konvekciós környezettel. A 

nagyobb részük az alkatrészek (általában nagy teljesítményű IC-k) működése 

miatt keletkező termikus hatásokat vizsgálja, viszont ezekkel forrasztási 

folyamatok nem szimulálhatók. 

• Az újraömlesztéses modellek terén talán a legnagyobb hiányosság a 

modellparaméterek meghatározása terén tapasztalható. Hozzávetőleg mindössze 

az esetek 15%-ában találtam bármiféle törekvést arra, hogy a szükséges 

paramétereket (fűtőhőmérséklet, emissziós ráta, hőátadási tényező stb…) az 
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adott környezetben meghatározzák, vagy legalább ahhoz hangolják. A szerzők 

legtöbbször vagy körülbelüli irodalmi adatokra támaszkodnak, vagy egymás 

eredményeit alkalmazzák, sokszor téves analógiát vonva a vizsgált kemencék 

vagy szerelőlemezek között. Ez a tisztán infrasugaras és vegyes fűtésű 

kemencék idején még nem okozott jelentős problémát, mivel a radiációs fűtés 

paramétereiről rengeteg adat áll rendelkezésünkre. Viszont annál 

problematikusabb a helyzet a tisztán konvekciós fűtésű kemencék esetén, mivel 

itt a paraméterek terén kevesebb a tapasztalatunk. 

Következésképpen a korábbi újraömlesztéses forrasztási modellek és mérési 

eljárások egyáltalán nem, vagy csak korlátozottan alkalmazhatók. Így különösen 

aktuálissá vált a hibaanalitikai és modellezési módszerek, valamint a kemencék 

méréstechnikai eljárásainak kutatása és fejlesztése. A fentiek tükrében, jelen 

értekezésem fő témáinak a következőket választottam: 

• Konvekciós újraömlesztő kemencék működésének, valamint a kemencékben 

lezajló termikus és áramlási folyamatok vizsgálata.  

• Olyan mérési módszerek fejlesztése, amelyek segítségével a konvekciós 

újraömlesztő kemencék termikus paramétereinek (hőátadási tényező, fűtő 

hőmérséklet) nem csak egy átlagos értéke, hanem a kemencén belüli eloszlása is 

meghatározható. 

• Olyan háromdimenziós alkatrészszintű termikus modellek megalkotása, 

melyekkel a konvekciós kemencében az újraömlesztéses forrasztás során fellépő 

hibajelenségek megjósolhatók és kiküszöbölhetők. 
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2. Elméleti Alapok  

2.1. A termodinamikai alapok 

Termodinamikai rendszeren a világ azon pontosan körülhatárolt részét értjük, 

amelyet termodinamikailag vizsgálunk. A rendszert a benne lévő anyag vagy anyagok 

alkotják. A rendszer környezetét az egész rajta kívül lévő világ alkotja, azonban a 

gyakorlatban ezen általában csak a rendszerrel közvetlen érintkezésben lévő környezetet 

szoktuk érteni. A rendszert a környezetétől határfelület választja el, amely lehet fizikai, 

de akár gondolati vagy geometriai is [2.1]. Egy termodinamikai rendszer definiálásához 

a következő fogalmak szükségesek:  

Zárt rendszer: az olyan termodinamikai rendszer, amely a környezettől elszigetelt, tehát 

a rendszeren kívül nincsenek olyan egyéb testek, amelyekkel kölcsönhatásban van. 

Homogén termodinamikai rendszer: amin belül nincsenek határfelületek, és a rendszer 

minden részében azonosak a fizikai és termikus tulajdonságok. 

Heterogén termodinamikai rendszer: határfelületekkel elválasztott részeket tartalmaz, 

és az egyes részek fizikai és termikus tulajdonságai ugrásszerűen változhatnak. 

Fázisok: a heterogén rendszert alkotó, határfelülettel elválasztott homogén részek. A 

fázisok száma szerint megkülönbözettünk egy-, kettő-, vagy többkomponensű 

termodinamikai rendszereket [2.1]. 

Egy termodinamikai rendszer belső energiája:  

TmcQ mb =  [J] (2.1) 

ahol cm a rendszer fajhője [J/kg.K], m a rendszer tömege [kg] és T a rendszer 

hőmérséklete [K]. Ha a termodinamikai rendszer energiát vesz fel vagy ad le, akkor 

(2.1) alapján a hőmérséklete megváltozik Egy termodinamikai rendszer három 

különböző módon adhat, vagy vehet fel hőenergiát:  

( )∫ ++=∆
t

KRC dttFtFtFQ )()()(  [J] (2.2) 

ahol FC a konvekciós hőáram [W], FR a sugárzási hőáram [W], és FK a hővezetési 

hőáram [W]. 

Konvekciós hőátadás egy szilárd test és az öt körül vevő folyadék (cseppfolyós vagy 

légnemű halmazállapotú anyag) között alakul ki, amely a Newton egyenlet alapján a 

következő: 

( )hmC TTAF −= α  (2.3) 
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ahol α a hőátadási tényező [W/m2.K], A hőátadás felülete [m2] és Tm–Th a hőcserét 

indukáló hőmérséklet különbség [K]. A konvekciónak két típusát különböztetjük meg, 

melyek a természetes és a kényszerített. Míg természetes konvekció esetén a 

hőtágulásból és az archimédeszi felhajtó erőből fakad a folyadék áramlásának 

hajtóereje, addig kényszerített konvekciónál valamilyen külső keverő mechanizmus (pl. 

ventilláció) szolgáltatja az áramlás hajtóerejét. A továbbiakban a kényszerített 

konvekciós fűtést egyszerűsítve konvekciós fűtésnek nevezem.  

A két folyamatnál a legfőbb különbség a hőátadási tényezőben van, az eltérés akár 

több nagyságrend is lehet. Így a hőátadási tényező elsősorban nem anyagjellemző, 

hanem függ: az áramlás jellegétől (lamináris vagy turbulens), az áramló folyadék 

sebességétől, az áramló folyadék sűrűségétől (anyagától), az áramlás beesési szögétől, a 

hőátadó felület tulajdonságaitól. A hőátadási tényező – a sok paramétertől való függése 

miatt – meghatározása vagy kísérleti alapon (méréssel) vagy a kísérleti alapokon 

nyugvó, hasonlóságelmélet törvényei szerint felállított, hasonlósági kritériumokat 

tartalmazó összefüggésekkel történik (részletesen lásd 3.4.3. felyezet). 

Minden test sugároz ki hőenergiát a környezetébe, valamint egyúttal vesz is fel 

sugárzási hőenergiát a környezetéből. A kisugárzott hőmennyiség elektromágneses 

hullámok formájában jut a melegebb testről a hidegebbre. A sugárzási hőáram a 

Stephan-Boltzmann egyenlet szerint: 

( )44
hmR TTAaF −= σε  (2.4) 

ahol ε az emisszós ráta, a az abszorpciós ráta, σ a Stephan-Boltzmann állandó A felület 

[m2] és Tm–Th a hőmérséklet különbség [K]. A testek emissziós és abszorpciós 

képessége nagyon különböző és lényegesen függ azok sűrűségétől és a felületük 

állapotától. Általánosságban elmondható, hogy minél kisebb egy test sűrűsége és minél 

sötétebb a felülete, annál jobb emissziós és abszorpciós képességekkel rendelkezik. Az 

emissziós és abszorpciós tényezőt a kisugárzott és a sugárzásból elnyelt energia 

arányában szokás megadni, így értékük 0–1 között változhat. 

Egy anyagban a hőmérséklet különbség miatt kialakuló hővezetési hőáram, ami 

midig a melegebb pont felől a hidegebb felé áramlik, a termikus Ohm törvény alapján: 

K

hm

K
R

TT
F

−
=  (2.5)  

ahol RK az anyag hővezetési ellenállása [K/W] és Tm–Th a hőmérséklet különbség [K]. A 

hővezetést általában csak szilárd testekben és folyadékokban vizsgáljuk mivel a 
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gázokban a konvekció mellett elhanyagolható. A hővezetési ellenállás kiszámítása a 

következő:  

Ak

l
RK =  (2.6)  

ahol l a hővezető hossza [m], k a fajlagos hővezetése [W/m.K] és A a hővezető felülete 

[m2]. Az eddig ismertetett hőtranszport folyamatok tényezőivel szemben a fajlagos 

hővezetés szigorúan anyagjellemző. 

 

2.2 Az újraömlesztéses forrasztás és az újraömlesztő kemencék 

Napjainkban az újraömlesztéses forrasztás az elektronikai iparban leggyakrabban 

alkalmazott kötési technológia. A technológia három fő lépésre bontható: 

• paszta formájú forrasz felvitele a Nyomtatott Huzalozású Lemezre (NYHL); 

• alkatrészek beültetése a forraszpasztába; 

• forraszpaszta újraömlesztése, a forrasztott kötések létrehozása [2.2]. 

Az újraömlesztés során általában az egész áramkör egy kemencébe kerül, ami azt 

melegíti egy előre beállított hőmérséklet–idő függvény szerint. Az áramkör fűtésre adott 

válasza az ún. hőprofil, ami az áramkör egyes pontjaiban más és más lehet, mivel függ 

az áramkör anyagjellemzőitől, valamint a kemence fűtési képességeitől. Az alkalmazott 

fűtést számos tényező befolyásolja: a forraszpaszta típusa, az áramkör mérete, az 

alkatrész kompozíció, stb. A 2.1. ábrán egy tipikus, ólom tartalmú forraszpasztákra 

jellemző hőprofil látható. A hőprofil négy fő szakaszra osztható, melyek:  

• előfűtés, amely során az áramkört gyorsan 1-3°C/s-os meredekséggel fűtik a 

szobahőmérsékletről hozzávetőleg 150°C-ig; 

• hőntartás, kis meredekségű (0,5-1°C) fűtés közel a forrasz olvadáspontjáig. 

Célja hogy minél kisebb legyen az áramkörben a hőmérsékleti gradiens; 

• újraömlesztés, ismét egy meredek 1-3°C/s-os fűtés a forrasz olvadáspontja fölé 

hozzávetőleg 40°C-al. Célja, hogy a hőmérséklet mindenhol legalább 20°C-al 

meghaladja az olvadáspontot; 

• hűtés, az áramkör lehűtése 3-5°C/s-os meredekséggel szobahőmérsékletűre. 
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2.1. ábra: Az újraömlesztéses forrasztás tipikus hőprofilja 

A hőprofil egy további lényeges paramétere a maximális forrasztási hőmérséklet, 

amely meghaladása veszélyezteti az alkatrészek épségét, valamint az olvadáspont felett 

töltött idő, amely a megbízható kötések létrejöttét garantálja. Ugyanis megbízható 

kötések létrejöttének az a feltétele, hogy a forrasz olvadáspontját legalább 20 

másodpercig minimum 20°C-al meghaladjuk [2.2]. 

Az elektronikai tömeggyártásban az áramkörök forrasztását ún. alagút típusú 

újraömlesztő kemencékkel végzik. A 2.2. ábrán egy ilyen kemence elvi felépítése 

látható. A kemence egymástól függetlenül szabályozható fűtő- és hűtőzónákból áll. A 

kemencén egy szállítószalag viszi keresztül a forrasztandó áramkört. A hőprofil 

beállítása a fűtő- és hűtőzónák hőmérsékletével valamint a szállítószalag sebességével 

történik. 

 

2.2. ábra: Alagút típusú újraömlesztő kemence 

A fűtés minél pontosabb szabályozhatóságát egyre több zóna használatával érik el. A 

mai kemencék – az alkalmazásuktól függően – 3–11 fűtő és 1–2 hűtőzónát tartalmaznak 

(a 2.2. ábrán egy átlagos 7/1-es konfiguráció látható). 
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Az újraömlesztő kemencékben alkalmazott fűtés típusa a technológia közel harminc 

éves múltja során sokat változott, ezek alapján a kemencék a következő generációkra 

bonthatók: 

0. generáció – elektromos fűtésű kemencék: az SMT technológia kialakulása kezdetén a 

vastagréteg-hibrid technológiában használt elektromos fűtésű kemencéket alkalmazták 

újraömlesztéses forrasztásra. Az ilyen kemencék falát kívülről – fűtőellenállások 

segítségével – elektromosan melegítették, ezáltal természetes konvekciót létrehozva a 

kemencében [2.3, 2.4]. A technológiát alacsony fűtési teljesítménye miatt hamar 

felváltotta az infrasugárzós fűtés. 

1. generáció – infrasugárzós kemencék: a nagy fűtési teljesítmény ellenére, az 

infrasugaras fűtés hátránya, hogy a forrasztott alkatrészek emissziós és abszorpciós 

tényezője széles spektrumban változik, ami nagy hőmérsékleti gradienseket 

eredményezett az áramkörön. Ezért ezen – egy ventillációs rendszerrel – a kemencében 

lévő gázközeg mozgatásával próbáltak segíteni. Ez ugyan csökkentette az áramkör 

hőmérsékleti gradiensét, de alapvetően a problémát nem oldotta meg. Mindemellett a 

technológiát közel tíz évig sikeresen alkalmazták az elektronikai iparban. 

2. generáció – vegyes fűtésű kemencék: a kilencvenes évek közepe felé jelentek meg az 

ún. vegyes fűtésű újraömlesztő kemencék, amelyeknél az infrasugárzó csövek mellett a 

forrasztandó áramkörre irányított forrógáz befújást is alkalmaztak. Mivel a konvekciós 

fűtés nem szenzitív a fűtött anyagokra, ezért ezzel a módszerrel, sokkal homogénebb 

hőmérséklet-eloszlást lehet elérni a forrasztott áramkörön, mint az 1. generációs 

kemencékkel. Ugyanakkor a forrógáz befújás önmagában még nem volt képesek akkora 

teljesítmény leadására, hogy az infrasugárzókat elhagyhassák. A vegyes fűtésű 

kemencéket az iparban helyenként még ma is alkalmazzák.  

3. generáció – konvekciós kemencék: a gáz befújási rendszerek folyamatos fejlesztése 

következtében, az ezredfordulón megjelentek a már tisztán konvekciós fűtésű 

újraömlesztő kemencék. Az infrasugárzó csövek elhagyásával a fejlesztéseik leginkább 

a gázáramlás formáját (sugár vagy függöny) és típusát (lamináris vagy turbulens) 

meghatározó fúvókákra és azok optimális elrendezésére irányulnak (részletesebben lsd. 

később). Manapság ezek az elterjedten alkalmazott újraömlesztő kemencék. 

A kemencék folyamatos fejlesztései mellett mindig megjelentek az aktuális típusok 

működését vizsgáló vagy a bennük lezajló termikus folyamatokat leíró modellek és 

szimulációs módszerek. A következő fejezetben ezekről adok részletes áttekintést.  



13 

3. Irodalmi áttekintés  

3.1. Az újraömlesztéses forrasztás termikus modellezése 

Mint az fentebb említettem, az újraömlesztéses forrasztás fejlődésével egy időben 

számos a technológiát termikus szempontból leíró modell született. Az aktuális 

igényekhez igazodva ezek különböző szinteken képesek leírni a forrasztás folyamatát: 

Kemence és szerelőlemez szintű modellek: az újraömlesztő kemencék működésének és a 

szerelőlemezek hőmérséklet-eloszlásának együttes vizsgálata. Ennek megfelelően a 

modellek minden esetben két elkülönített részből épülnek fel, amelyek a kemence 

működésének és a szerelőlemez termikus tulajdonságainak reprezentációi. Ez az 

újraömlesztéses forrasztás termikus modellezésének legelterjedtebb formája. 

Elektronikus alkatrészszintű modellek: (továbbiakban csak alkatrészszintű modellek) 

egyetlen egy alkatrész (vagy csak egy részének) hőmérséklet-eloszlás modellezése 

újraömlesztéses forrasztás közben. Általában valamilyen speciális forrasztási hiba 

felderítésére, magyarázatára, és előrejelzésére fejlesztik őket. A modellek csak az adott 

alkatrész és annak közvetlen környezetére koncentrálnak, az alkalmazott kemence 

működését nem vizsgálják részletesebben. 

Egy termikus modell felállítása a következő lépésekre bontható: 

• fizikai jelenségek leírása (hőbevitel, hőterjedés, stb…), 

• határfeltételek meghatározása, 

• diszkrét modellalkotás (cella felosztás), 

• közelítő megoldási módszer kiválasztása (FDM, FVM, FEM), 

• termikus paraméterek meghatározása. 

A mérnöki problémákra felállított differenciális egyenleteknek legtöbbször sajnos nincs 

analitikus megoldásuk, ezért szükség van valamilyen közelítő megoldás keresésére. Erre 

a célra szolgálnak a következő megoldási módszerek: 

FDM – Finite Difference Method: azaz véges különbségek módszere, a legegyszerűbb 

numerikus módszer differenciálegyenletek közelítő megoldására véges differencia 

egyenletek segítségével. 

FVM – Finite Volume Method: azaz véges térfogatok módszere, numerikus módszer a 

parciális differenciálegyenletek közelítő megoldására algebrai egyenletek segítségével. 

FEM – Finite Elemt Method: azaz véges elemek módszere, numerikus módszer a 

parciális differenciálegyenletek közelítő megoldására, oly módon, hogy a parciális 
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differenciálegyenleteteket először közelítő egyváltozós differenciálegyenletekké 

alakítja, majd azokat általános módszerekkel (pl. Euler módszer) megoldja. 

A megoldási módszerek részletesebb bemutatását nem tartom indokoltnak a 

disszertációmmal kapcsolatban, azonban jellemző tulajdonságaikat a következőkben 

röviden bemutatom.  

Lényeges különbség a módszerek között, hogy az FDM és az FVM modellek jóval 

egyszerűbben implementálhatók a FEM modellekhez képest, ennek megfelelően 

általában sokkal kisebb a számítási igényük is (ugyanazon problémára), mint a FEM 

modelleknek. Ugyanakkor a FEM modellek stabilabbak (kevésbé érzékenyek a 

megoldás során választott lépésszámra, lépésközre, kerekítésekre, stb.) A FEM 

modellek megoldása általában valamivel jobban közelíti a valóságot, mint az FDM és 

FVM modelleké. Ezek mellett a FEM modellek könnyebben megbirkóznak komplex 

rácsszerkezetekkel is (pl. egy adott pontban hirtelen rácsszerkezet sűrűsödés). A fentiek 

tükrében a nagy cellaszámot követelő problémákhoz (ahol a számítási idő a domináns), 

mint például az áramlástani és termodinamikai feladatok inkább az FDM és FVM 

módszerek javasoltak, míg például a mechanikai feladatokhoz (deformációk, hajlítások, 

stb., ahol komplex rácsszerkezet szükséges) inkább a FEM előnyös. Ennek ellenére az 

utóbbi évtizedben a FEM modellek rohamos elterjedésének lehettünk tanúi, bármilyen 

típusú problémáról is legyen szó. 

A következőkben bemutatom a tématerületen eddig született munkákat, elemzem és 

összefoglalom azok módszereit és eredményeit, és feltárom a terület nyitott kérdéseit. 

Mivel a termikus paraméterek meghatározása disszertációm szerves részét képezi, ezért 

az ezen a téren elért eredményeket a modellektől külön, egy saját fejezetben mutatom 

be. A témakör kutatása során megállapítottam, hogy a modellek fejlesztésén néhány 

szerzői csoport, általában szorosan egymás eredményeire támaszkodva dolgozott. Így 

eredményeiket célszerűnek találtam időrendben bemutatni. 

 

3.2. Kemence és szerelőlemez szintű modellek 

3.2.1 Whalley–Conway–Williams modell 

A legelső kemence és szerelőlemez szintű úrömlesztéses forrasztással foglalkozó 

modellek az 1990-es évek legelejére datálhatók és a Whalley–Conway–Williams szerző 

hármas nevéhez köthetők. Az újraömlesztéses forrasztás modellezésével kapcsolatos de 

inkább ismeretterjesztő jellegű cikkük [3.1] után következett az első kemence és 
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szerelőlemez szintű modelljük [3.2, 3.3]. A munkájuk során egy IRM-150 típusú, 

tisztán IR fűtésű kemencét vizsgáltak. Ennek megfelelően a modellben a 

szerelőlemezbe történő hőbevitel kizárólag sugárzás útján történt (2.4). A szerelőlemez 

mozgását a kemencében a felette található egyetlen fűtőpanel teljesítményének 

változtatásával szimulálták (3.1. ábra). 

 

3.1. ábra : IRM-150 kemence modellje [3.3] 

A szerelőlemezt leíró kétdimenziós (x-y), mindössze 35 db cellából álló véges 

differencia modellben (FDM) a szerelőlemez eltérő anyagi tulajdonságait „réz, grafit és 

alumínium” cellákkal reprezentálták [3.3]. A cellák egymás között hővezetéssel (2.5) és 

sugárzás útján cseréltek hőt. A kemencében lezajló hősugárzási viszonyok leírására az 

ún. „view faktort” Wij, alkalmazták, amely az i. felület által kisugárzott és a j. felület 

által elnyelt hőmennyiség hányadosa (részletesen lsd. (3.12)).  

A modellen nem sokkal később apróbb fejlesztéseket végeztek, hogy képes legyen a 

szerelőlemezen kívül alapszinten az alkatrészek figyelembe vételére is [3.4]. Ezt 

részben a modell felbontás finomításával, valamint a felhasznált anyagi paraméterek 

körének kibővítésével érték el. A modell egyszerű felépítése ellenére meglepően jól 

szimulálta a vizsgált szerelőlemez melegedését a forrasztás során, ahogy azt a 

verifikációs mérések is bizonyították [3.5, 3.6]. Azonban az igazi áttörést csak később, a 

kemence modell finomításával és az ún. „kagylóhéj” módszer alkalmazásával érték el 

[3.7 – 3.9]. A finomított kemence modell a 3.2. ábrán látható. Itt a mozgást már nem 

egyetlen infrasugárzó teljesítményének változtatásával szimulálták, hanem egy komplett 

kemence modellt építettek számos fűtőpanel felhasználásával. 

Hordozó 

Infrasugárzó 

IR sugarak 
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3.2. ábra: Finomított kemence modell [3.8] 

A fent említett kagylóhéj módszer lényege, hogy a szerelőlemezen a nagyobb méretű 

alkatrészek helyén, a sugárzás pontosabb leírását az effektív felszín növelésével 

segítették. Az alkatrészeket a szerelő lemez felé fordított, alul nyitott kagylóhéjakkal 

modellezték (3.3. ábra). Mindez még nem tekinthető háromdimenziós modellnek, mivel 

az alkatrészek nem valódi háromdimenziós testek, csak felszínük van, tömegük nincs. 

 

3.3. ábra: A kagylóhéj módszer [3.8] 

A vegyes fűtésű újraömlesztő kemencék megjelenése miatt azonban a modell számos 

fejlődése ellenére már a megjelenés évében elavultnak számított, mivel még mindig 

nem volt képes a konvekciós folyamatok kezelésére. Ahogy azt a szerzők meg is 

jegyezték, a modelljük csak akkor alkalmazható vegyes fűtésű kemencére, ha abban a 

konvekciós fűtést kikapcsolják, vagy nagyon alacsony teljesítményen tartják [3.8, 3.9]. 

Mindezek ellenére a Whalley–Conway–Williams szerző hármas által elért eredmények 

a későbbiekben is számos további munka alapját képezték. 

 

 

Kagylóhéjak 
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3.2.2 Eftychiou–Bergman–Masada modell 

A következő meghatározó kemence és szerelőlemez szintű modell az Eftychiou–

Bergman–Masada szerző hármas nevéhez kötődik. Egy igen részletes, komoly 

matematikai apparátussal ellátott, az infrasugaras fűtésű újraömlesztő kemencék 

működését bemutató tanulmányuk [3.10] után került publikálásra maga a modell [3.11–

3.13]. A vizsgált kemence blokkvázlata a 3.4. ábrán látható. 

 

3.4. ábra: Infrasugaras fűtésű kemence blokk vázlata [3.13] 

A kemencében az előfűtő zóna vége fölé egy elszívó került a folyasztószerekből 

elpárolgott oldószerek elszívására. Az elszívó kvázi lamináris gázáramlást generál a 

kemencében a kijárat és bejárat felől az elszívó irányába, amely áramlás konvekciós 

hatása nem tekinthető elhanyagolhatónak.  

A modell egy szintén kétszintes (külön kemence és szerelőlemez), kétdimenziós 

FVM modell, azonban elődeinél jóval komplikáltabb számítások elvégzésére is képes. 

A számítástechnika fejlődésével az alkalmazott cellák száma elérte a közel 13000-et a 

kemence szintjén és a 6500-at a szerelőlemez szinten, homogén felosztás mellett. A 

modell a szerelőlemez termikus válaszának szimulációja mellett képes a teljes kemence 

hőmérséklet-eloszlásának, valamint a lamináris gázáramlási tér hőmérséklet-

eloszlásának kiszámítására is. A modell a gázáramlási tér számításához tartalmaz egy 

komplex áramlási modellt, amelyet a tranziens, kétdimenziós, elliptikus, változó 

paraméterű Navier-Stokes és energia egyenletekkel írták le. A modellben a tömeg 

megmaradást a kontinuitási tétel reprezentálja [3.12]: 
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az x-momentum megmaradása: 
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az y-momentum megmaradása: 

x

v

zz

v

x
v

z

g
x

P

z

v

zx

v

xz

v

x

vv

t

v

xx

ref
zzzzxz

∂

∂

∂

∂
−

∂

∂

∂

∂
+

∂

∂
+

+−+
∂

∂
−








∂

∂

∂

∂
+








∂

∂

∂

∂
=

∂

∂
+

∂

∂
+

∂

∂

µµ
µ

ρρµµ
ρρρ

)div(
3

1

)(
)()()( 2

 (3.3) 

az energia megmaradás: 
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ahol ρ a sűrűsége [kg/m3], v az áramlási sebesség [m/s2], µ a dinamikai viszkozitása 

[kg/m.s], P a nyomása [Pa], k a fajlagos hővezetése [W/m.K], cp a fajhő [J/kg.K] és T a 

hőmérséklet [K].  

A modell komponensei által emittált és abszorbeált hősugárzási energia 

meghatározására diffúz-szürke radiációs analízist alkalmazták, melynek lényege, hogy a 

rendszer minden egyes diszkrét dA felszínére kiszámolja az általa emittált és abszorbeált 

radiációs hőmennyiséget [3.14, 3.15]: 
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ahol W a „view faktor” (0–1), ε az emissziós tényező (0–1), σ a Stephan-Boltzmann 

állandó és r a helyvektor. A szerelőlemez termikus válaszát a tranziens, kétdimenziós, 

diffúziós egyenlettel írták le: 
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A gázáramlási tér számítása során kiderült (3.1–3.5), hogy az elszívó által 

megmozgatott levegő sebessége jelentős (~0.5 m/s) és ennek megfelelően a konvekciós 

fűtőképessége sem elhanyagolható (~250 W/m) [3.12]. Azonban a hőátadási tényezők 

ismerete nélkül mindez nem vehető figyelembe a szerelőlemez termikus válaszában 

(3.7). Ennek ellenére a modell eredményei jól közelítik a valóságot [3.12, 3.13], és 

elfogadhatóak egy olyan infrasugaras kemencében, ahol a gázáramlás inkább csak 

mellékhatásnak tekinthető, mint direkt konvekciós fűtésnek [3.16]. A modell viszont 

egy vegyes fűtésű kemencében már aligha használható.  

Egy koreai szerzőcsoport néhány évvel később publikálta a modell egy módosított 

verzióját [3.17], ami már képes volt egy vegyes fűtésű kemence leírására is. Egy olyan 

kemencét vizsgáltak, amelynek a megömlesztő zónájában konvekciós fűtés volt jelen 

(3.5. ábra). 

 

3.5. ábra: Vegyes fűtésű kemence blokkvázlata. [3.17] 

A legfőbb változtatások a modellben, hogy a diffúziós egyenletet összekapcsolták a 

Navier-Stokes egyenlet megoldásával, és így a hőbevitelnél számításba vették a 

gázáramlás energiáját is, mint konvekciós hőmennyiséget [3.17]: 
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ahol Φ a feszültség tenzor és Γ a diffúziós együttható. 

Ezen túlmenően az FVM megoldó sebességét a SIMPLER algoritmus (lsd. 

részletesen [3.18, 3.19]) alkalmazásával megnövelték. A modellben számításba vették a 

forraszok fázisváltásához szükséges többlet energiát is (látens hőt): 
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ahol h a fajlagos látens hő [J/kg], V a térfogat [m3], n a felületi normális és t az idő [s]. 

A szerzők azonban kijelentik, ami később elfogadott gyakorlattá vált, hogy a 

forraszoknak olyan kicsi a fajlagos látens hője (40–60 J/g) [3.20, 3.21] a forrasztás 

közben az áramkörbe bevitt hőhöz képeset, hogy a fázisváltozás hatása elhanyagolható. 

A modellben még mindig csak említés szintjén találkozunk a konvekciós hőátadás 

fogalmával. A szerzők nem veszik figyelembe azt, hogy az áramoltatott gáz energiája és 

a leadott effektív hőenergia között eltérés van. Így az Eftychiou modellhez képest – ahol 

egyáltalán nem vették figyelembe a konvekciós fűtést – pont az ellenkező hibába esnek, 

ami az eredményekben is megmutatkozik.  

 

3.2.3. Sarvard–Conway modell 

A következő meghatározó kemence és szerelőlemez szintű újraömlesztéses modell 

[3.22, 3.23] megalkotása a Sarvard–Conway szerzőpáros nevéhez fűződik. A modell 

tulajdonképpen a korábbi Whalley–Conway–Williams modell továbbfejlesztésének 

tekinthető. A kemenceszintű modell felbontás maradt a régi (lsd. 3.2. ábra), azonban a 

szerelőlemez szintet finomították (3.6. ábra). 

 

3.6. ábra: Kagylóhéj modell [3.23] 

A számítási kapacitás növekedése miatt, most már nem csak a nagyobb alkatrészeket 

modellezték „kagylóhéjjal”, hanem a kisebb SMD ellenállásokat is (az aktuális rács 

méret az alkatrész méretétől függ). A kagylóhéjak felső oldala hordozza az alkatrész 

fizikai és termikus tulajdonságait. Az öt további oldal által összegyűjtött hősugárzási 

energia hővezetéseken, ún. abszolút konduktanciákon keresztül jut a hordozóba, 

amelyekben az alkatrészlábainak és az alkatrész alatt lévő légrésnek a vezetőképessége 

szerepel [3.23, 3.24]: 
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ahol k a fajlagos hővezetés [W/m.K], A a felület [m2], N a lábak száma, l a hossz [m], lr 

a légrés és al az alkatrészláb indexe. 

A modellben – igazodva a vegyes fűtésű kemencék megjelenéséhez – a hősugárzáson 

kívül a konvekciót is figyelembe vették, mint hőforrást, bár a végletekig leegyszerűsített 

módon. Terminológiájuk szerint a kemencében a szerelőlemezt körülvevő levegő 

hőenergiája a levegő hőmérsékletével megegyező hőmérsékletű termikus pontokból, 

hővezetési ellenállásokon keresztül csatolódik be a szerelőlemezbe. A levegő 

hőmérsékletének függvényében változik a csomópontok hőmérséklete és hővezetések 

ellenállása is [3.22, 3.23]. Ez a koncepció azonban a Newton egyenlet (2.3) alapjaiban 

nem helytálló, mivel a hőátadás nem írható le a hővezetés analógiájára. 

A kemence hősugárzói és a szerelőlemez között cserélt radiációs hőmennyiség 

kiszámítását az Eftychiou modellhez képest jóval egyszerűbben végezték, a Whalley–

Conway–Williams modellben már említett „view faktor”-ok alkalmazásával. Az i és a j 

pontok közötti radiációs energia átvitel, a közbenső reflexiók elhanyagolásával:  
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1

ϕϕ  (3.12) 

ahol W a „view faktor” (0–1), φ a sugárzás beesési szöge [°] és l az i-j pontok távolsága 

[m]. A modell egy későbbi verziójában [3.25] újításnak tekinthető, hogy az alkatrész és 

a hordozó közötti hőmérséklet különbséget úgy szimulálták, hogy az alkatrészeket 

reprezentáló kagylóhéjak felső lapjának alsó oldalai is radiációs hőcserét folytatnak a 

hordozóval. A munkájuk egy lényeges eredménye, hogy az eddigi gyakorlattal 

ellentétben, a modellben lévő kevert struktúrák (pl. FR4) hőkapacitását és azok 

hőmérséklet függését kaliometriás mérésekkel és számításokkal meghatározták. 

A modell eredményeit – a konvekciós terminológia hibájának ellenére – sikeresen 

alkalmazták hőprofil optimalizálásra [3.25], valamint bemutatták, hogy hogyan lehet 

sikeresen integrálni a modellezést és annak eredményeit a termék- és gyártástervezés 

folyamatába [3.26].  

 

3.2.4 Hőprofil optimalizáló és identifikáló programok  

Erre az időszakra (1997–1998) tehető az első olyan szoftverek megjelenése, amelyek 

– a termikus modellezés eredményeit alapul véve – adaptívan végeztek hőprofil 
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optimalizálást és identifikációt egy adott kemencéken [3.27 – 3.29]. Az első ilyen 

szoftver a Whalley–Conway–Williams modellen alapult [3.27, 3.28]. A módszer 

alapgondolata az volt, hogy az egy gyártósoron gyártott, de különböző típusú 

termékekhez automatikusan módosítsák a kemence hőprofilját gyártás közben a 

gyártósor megállítása nélkül, ezzel időt és pénzt takarítva meg. 

 

3.7. ábra: A befújt gázmennyiség változtatásának hatása a hőprofilra [3.27] 

Vegyes fűtésű kemencék esetén ez leggyorsabban az újraömlesztő zónába befújt fűtő 

gázmennyiség változtatásával történhetett, mivel az infrasugárzók teljesítményének 

módosítása időigényesebb [3.27]. A befújt fűtő gázmennyiség változtatásának hatása a 

hőprofilra a 3.7. ábrán látható. 

A gyakorlati megvalósítás a következőképpen történt: szimuláció segítségével 

minden egyes terméktípushoz meghatározták a megfelelő hőprofilt, amelyet a gyártás 

során a kemencébe épített pirométerek (olyan mérőeszköz, amely a kisugárzott 

hőmennyiségből határozz meg a sugárzó hőmérsékletét) segítségével ellenőriztek. Ha a 

hőprofil nem felelt meg az elvártaknak, akkor a szoftver növelte vagy csökkentette az 

újraömlesztő zónába befújt fűtőgáz mennyiséget. A módszer látszólagos előnyei 

ellenére nem terjedt el széles körben, ami valószínűleg annak köszönhető, hogy a 

pirométeres mérés pontossága egy nagyobb méretű és összetett termék esetén kérdéses, 

ezáltal a módszer nem elég megbízható az elektronikai tömeggyártás számára. 

 

3.2.5. Whalley modell 

A következő jelentős kemence és szerelőlemez szintű újraömlesztő modell [3.30–

3.33] megalkotója ismét a már ismert Whalley. Célja a meglévő, túl komplex 
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modellekhez képest (pl. Eftychiou és Sarvar) egyszerűbb, mégis pontos modell 

megalkotása volt, amit egyrészről a modelljében alkalmazott egyszerű rácsszerkezettel 

valamint a termikus folyamatok leírásának az egyszerűsítésével ért el. 

A Whalley modell felbontása a termikus csomóponti elven alapszik [3.32, 3.33]. A 

módszer lényege, hogy a modellben minden egyes cella egy termikus csomópontot 

tartalmaz, amely a cellák termikus kapacitását reprezentálja: 

VcC p ρ=  [J/K] (3.13) 

ahol cp a fajhő [J/kg.K], ρ a sűrűség [kg/m3] és V a térfogat [m3]. A cellák hővezetési 

képességét a csomópontokból kiinduló hővezetési ellenállások reprezentálják, 

amelyeken keresztül a szomszédos cellák hőenergiát cserélhetnek. Whalley a cellákat 

azonos méretű téglalapokként definiálta (3.8. ábra). 

 

3.8. ábra: Termikus csomóponti módszer [3.33] 

A még mindig kétdimenziós FDM modell létjogosultságának igazolására az ún. Biot 

elvet alkalmazta, amely kimondja, hogy ha egy fűtött, lapszerű alakzatban a Biot szám 

kisebb mint egy, akkor a hordozó keresztmetszetében nem alakulhat ki számottevő 

hőmérsékleti gradiens, így az elhanyagolható, a Biot szám[3.34, 3.35]: 

k

z
Bi

2

α
=  (3.14) 

ahol α a konvekciós hőátadási tényező [W/m2K], z a hordozó keresztmetszete [m] és k a 

hordozó fajlagos hővezetése [W/m.K]. A Biot elv egy tipikus 1.6 mm-es vastagságú 

NYHL-re valóban igaz, ha nem tartalmaz vastag alkatrészeket (pl. teljesítmény 

tokokat).  

Az előzőeknek megfelelően a modell felbontásánál a kisebb alkatrészeket teljesen 

elhanyagolta, míg a közepes vastagságúakat (pl. BGA, QFP, stb) ekvivalens tömeg, 

felület, hőkapacitás növelésével vette figyelembe a kétdimenziós modellben. Ez ugyan 
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technikai visszalépésnek tekinthető a Sarvar modellhez képest, ugyanakkor nagyban 

csökkentette a modell komplexitását és számítási igényét. 

A termikus folyamatok leírására – az eddig alkalmazott komplex Navier–Stokes és 

hődiffúziós egyenletek helyett – Whalley a jóval egyszerűbb alap termodinamikai 

képleteket használta (2.1–2.6). Mivel vegyes fűtésű kemencét vizsgált, ennek 

megfelelően egy termikus cellába kívülről bevitt energia hatására történő 

hőmérsékletváltozás: 
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=

+
=
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 (3.15) 

ahol FC a konvekciós és FR a radiációs hőáram [W], TH a fűtőhőmérséklet [K], ε az 

emissziós tényező (0–1), a az abszorpciós tényező (0–1), σ a Stephan-Boltzmann 

állandó. A cellák egymás közötti hővezetési kapcsolatát (2.5)-el írta le. Ahogy az a 

(3.15)-ben látható, a módszer három paraméter – a fűtő hőmérséklet, a hőátadási 

tényező valamint a fűtés emisszió rátájának x irányú (a kemence mentén hosszirányú) 

változásával számol. A paramétereket mind a három esetben méréssel határozta meg 

(erről részletesen a 3.4 fejezetben lesz szó). 

 

3.9. ábra: Szimulált és mért eredmények összehasonlítása [3.33] 

A Whalley modell egyszerű felépítése ellenére meggyőző eredményeket produkál. 

Egy teljes újraömlesztéses hőprofil részletes szimulációja és mérési eredményeinek 

összehasonlítása látható az 3.9. ábrán. 

Alig egy évvel később a Svasta–Zanescu szerzőpáros módosította a Whalley modellt 

[3.36], mégpedig úgy, hogy az alkatrészek méretétől függően inhomogén rácsfelosztást 
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alkalmaztak (3.10. ábra). Az alkatrészek mellett meghagyták a finomabb rácsot, míg a 

szerelőlemez többi részén durvább rácsfelosztást használtak. Így, a releváns 

információk megtartása mellett, csökkentették a modelljük számítási idejét.  

 

3.10. ábra: A Whalley által alkalmazott homogén rács (bal), és a Svasta-ék által 
használt inhomogén rács (jobb) összehasonlítása [3.36] 

Finomították az emissziós és a hőátadási tényező mérési módszerét (erről részletesen az 

3.4. fejezetben), majd a témában meglévő, saját kutatási eredményeikre támaszkodva 

[3.37, 3.38] valamint a módosított Whalley modell segítségével megalkották 

újraömlesztő hőprofil „jósló” szoftverjüket [3.39, 3.40]. Ennek lényege, hogy egy adott 

szerelőlemezhez a fűtési paraméterek és a kemence egyéb beállításai mellett (pl. 

szállítószalag sebessége) megadja a várható hőprofilt. Itt megemlítendő egy másik 

szerző nagyon hasonló próbálkozása is [3.41]. A Svasta–Zanescu szerzőpáros 

munkájának egyetlen nagy hiányossága, hogy a modell (és a szoftver is) még mindig 

vegyes fűtésű kemencékre készült, pedig ekkorra (2005) ez a típus már teljesen háttérbe 

szorult a tisztán konvekciós kemencék mögött. 

 

3.2.6. Módosított Eftychiou modellek 

2003-ban ismét felbukkant az Eftychiou modell egy újabb módosítása. A Son–Shin 

szerzőpáros (Son az eredeti modell fejlesztésében is részt vett 1993-ban) foglalkozott a 

modellben rejlő további lehetőségek kiaknázásával. Először finomították a 

cellafelosztást és megvizsgálták szállítószalag sebességének, az elszívás sebességének 

valamint az emissziós rátának a hőprofilra, a kemence által leadott radiációs hő 

teljesítményre és az elszívó által keltett légáramlás konvekciós hőteljesítményére 

gyakorolt hatását [3.42]. 
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3.11. ábra: A szállítószalag sebesség 

hatása a hőprofilra [3.42] 

 
3.12. ábra: A szállítószalag sebesség 

hatása konvekciós hőteljesítményre [3.42] 

 
3.13. ábra: A szállítószalag sebesség 

hatása a radiációs hőteljesítményre [3.42] 

 
3.14. ábra: Az elszívás sebesség hatása a 

konvekciós hőteljesítményre [3.42] 

 
3.15. ábra: Az emissziós ráta hatása a 

kemence radiációs hőteljesítményre [3.42] 

 

Egy tisztán infrasugaras fűtéses kemencemodell 2003-ban már elavultnak számított, 

ezenfelül az eredményeik között számos fizikai ellentmondás és evidencia fedezhető fel: 

• kimutatták a szállítószalag sebessége és az emittált energia közötti teljesen 

nyilvánvaló fordított arányosságot (3.11. ábra); 

• összefüggést találtak a szállítószalag sebessége és az elszívás által generált 

konvekciós hőteljesítmény között (3.12. ábra), valamint a szállítószalag 

sebessége és kemence radiációs hőteljesítménye (3.13) között. Azonban a 
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szállítószalag sebessége (a kemencében töltött idő) a hőteljesítményre nem lehet 

hatással csak az abszorbeált hőenergiára; 

• kimutatták, hogy az elszívás sebességének szinte semmilyen hatása sincs az 

általa generált konvekciós teljesítményre (3.14. ábra), ami nem releváns annak 

tükrében, hogy az áramlási sebesség nagyban befolyásolja a hőátadási tényezőt. 

Kimutatták, hogy az emissziós ráta növelésével lineárisan változik a kemence radiációs 

hőteljesítménye (3.15. ábra), ami a Stephan–Boltzmann egyenlet (2.4) alapján 

nyilvánvaló 

A modellt 2005-ben továbbfejlesztették vegyes fűtésű kemencére [3.43]. A 

modellezett kemence blokkvázlata a 3.16. ábrán látható. 

 

3.16. ábra: Vegyes fűtésű kemence blokkvázlata [3.43]. 

A vizsgált kemencének már az összes fűtőzónája – nem csak a megömlesztő zónája, 

mint korábban – konvekciós és radiációs fűtéssel rendelkezett. Az infrasugárzók felett 

minden zónában egy ventillátor segítségével keverték a levegőt. 

Kutatásaik során megvizsgálták a kemence radiációs és konvekciós 

hőteljesítményének arányát különböző beállítások mellett. Eredményeik alapján 

állítható, hogy még ezekben a kemencékben is inkább a radiációs fűtés dominál (3.17. 

ábra). 

 
3.17. ábra: A radiációs és a konvekciós 

hőteljesítmények összehasonlítása [3.43] 

 
3.18. ábra: A gázbefújás sebességének 

hatása a kemence konvekciós 
hőteljesítményére [3.43]
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Megvizsgálták továbbá a gáz befújási sebességének hatását a kemence konvekciós 

teljesítményére, amiből az előzőekhez hasonlóan szintén arra a nyilvánvalóan téves 

eredményre jutottak, hogy a gáz befújási sebessége alig befolyásolja a konvekciós 

hőátadás teljesítményét (3.18. ábra). 

A fenti eredmények értékelésénél (az ellentmondásokon felül) még azt is figyelembe 

kell venni, hogy a szerzők nem a hasznos (a szerelőlemez által emittált) hőteljesítményt 

vizsgálták, hanem a kemence által leadott hőteljesítményt, valamint azt, hogy az egy 

dimenziós felbontás miatt az eredményeik alkalmazhatósága eleve korlátozott.  

 

3.2.7. Mashkov–Pencheva–Evstatiev modell 

Szintén a fenti modellek kortársa egy bolgár szerzőcsoport által tervezett, a 

szakirodalomban utolsó vegyes fűtésű kemence és szerelőlemez szintű modell [3.44, 

3.45]. A modell sajátossága az eddigiekkel szemben, hogy két szereplő (kemence és 

szerelőlemez) helyet négy szereplővel (fűtőpanel, levegő, kemence fala és 

szerelőlemez) vizsgálja az újraömlesztéses forrasztás folyamatát. Azonban nem 

alkalmaz semmilyen cella felosztást, a négy komponens, mint oszthatatlan egység 

működik a modellben.  

A termodinamikai folyamatok leírására (mint Whalley) az egyszerűbb alap 

termodinamikai egyenleteket alkalmazták (2.1–2.6). A modell minden komponensre 

külön hőegyensúlyt állít fel, melyek a követezőek [3.45].  

Fűtőpanel (fp):  

lefpCfalfpRszfpRfpfp QQQWQ −−− −−−=∆ ,,,  (3.16) 

ahol Wfp a fűtőpanel elektromos munkája [J]. Szerelőlemez (sz): 

leszCfalszKszfpRsz QQQQ −−− −−=∆ ,,,  (3.17) 

Levegő (le): 

lefalCleszClefpCle QQQQ −−− ++=∆ ,,,  (3.18) 

A kemence falán (fal) pedig hővezetés útján veszteséget feltételez, amely veszteség: 

( )
lefalCfalszKfalfpRikfalfal

fal

fal

fal QQQTTA
d

k
Q −−− ++=−=∆ ,,,int  (3.19) 

ahol QR a radiációs, QC a konvekciós és QK a kondukciós hőenergia [J], dfal a 

kemencefal vastagsága [m], k a fajlagos hővezetés [W/m.K], A felület [m2] és T a 

hőmérséklet [K]. A módszer véleményem szerint a következő hibákat tartalmazza: a 

szerzők (3.18)-ban és (3.19)-ben is azt feltételezték, hogy a kemencefal fűti a 
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kemencében lévő levegőt, amely hatás valószínűleg fordított, ha a kemence falon 

veszteséget feltételezünk. Az viszont mindenképpen ellentmondás, hogy (3.18)-ban és 

(3.19)-ben is azonos előjellel szerepel a hőátadás. Egyébként véleményem szerint ez 

egy előfűtött kemencében elhanyagolható, valószínűleg ezért nem is jelentkezett a 

modell eredményeiben hibaként.  

A fenti hibák ellenére a modell jellegre megfelelő eredményeket produkál, azonban 

pontosnak semmiképpen nem tekinthető, amely a számított és mért eredmények 

összehasonlításából is jól látszik (3.19. ábra). 

 

3.19. ábra: A számított (bal) és mért (jobb) eredmények összehasonlítása [3.45] 

 

3.2.8. Konvekciós kemence szintű modellek 

Az előzőekben bemutatott nagyszámú infrasugaras vagy vegyes fűtésű kemence 

modellekkel ellentétben alig néhány tisztán konvekciós fűtésű kemencékkel foglakozó 

munka létezik. A tématerület sokat idézett „nagyjai” közül (Whalley, Sarvar, Eftychiou, 

stb.) ez idáig senki nem publikált ilyet. Ez egyrészről valószínűleg annak köszönhető, 

hogy a konvekciós kemencék még csak alig néhány éve terjedtek el a tömeggyártásban.  

A konvekciós újraömlesztő kemencéket áramlástani szempontból vizsgáló modellek 

manapság divatos elnevezéssel CFD (Computional Flud Dynamincs) modellek. A CFD 

rövidítés az áramlástani problémák numerikus módszerekkel történő vizsgálatát jelenti. 

Az első CFD-s „próbálkozások” az Eveloy–Rodgers szerzőpáros nevéhez fűződnek, 

akik egy korábbi CFD modelljüket – amely nyomtatott huzalozású áramkörök 
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kényszerített konvekciós hűtésével foglalkozott [3.46–3.50] – kísérelték meg átültetni 

újraömlesztéses forrasztási környezetbe.  

Az elkészült modell [3.51, 3.52] az újraömlesztéses forrasztást egy csőben vizsgálja, 

ahol a szerelőlemez függőlegesen helyezkedik el, a felületén pedig lamináris 

szabadáramlás folyik, csakúgy, mintha az áramkör egy számítógép házba lenne 

helyezve (3.20. ábra). Egy hagyományos konvekciós kemence – mint azt korábban 

bemutattam – teljesen másképpen működik, ezen felül a vizsgált hőmérsékleti 

tartomány mindössze 20–80°C, így a modell eredményei nem relevánsak az 

újraömlesztéses forrasztás szempontjából. 

 

3.20. ábra: Újraömlesztéses forrasztás modellezése [3.52] 

Powell 2006-os Ph.D. disszertációjában [3.53] tűnik fel ismét a CFD módszer 

újraömlesztő kemencékre történő alkalmazása. Powell a módszer saját tervezésű vegyes 

fűtésű kemencéjére alkalmazta, amely sajátossága az volt, hogy a megszokott vertikális 

gázáramlási irányt a kemencében horizontálisra cserélte (3.21. ábra). Így a jobb oldalról 

érkező gázáramlás valóban lamináris szabadáramlásnak tekinthető, amelynek fűtési 

képességét az áramló gáz totális energiájának (belső-, kinetikus- és potenciálisenergia) 

időszerinti változásából számította ki [3.53]: 

V

e

Vc

F

dt

dT

ρ
=  (3.20) 

ahol ρ a sűrűség [kg/m3], V a térfogat [m3], Fe az rendszerbe bevitt teljesítmény [W] és 

cV a gáz fajhője állandó térfogaton [J/kgK] (levezetést lsd. [3.53]). 
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3.21. ábra: Powell-féle vegyes fűtésű kemence blokkvázlata [3.53] 

A módszer hiányossága, hogy ideális hőátadást feltételez veszteség nélkül, ami miatt az 

eredményei pontatlanok. Ezen felül egy ilyen kemence hatásfoka a horizontális áramlás 

miatt minden bizonnyal alacsony, így nem tartom valószínűnek, hogy valaha is 

alkalmazni fogják. 

A legfrissebb CFD módszeren alapuló konvekciós kemencével foglalkozó modellben 

[3.54] a kritikus forrasztási helyek előfűtését vizsgálták. A szimulációból kapott 

hőmérsékleti eredmények egy exponenciális telítődéssel modellezték [3.54]: 

( )( )τ/1)0()0()( véget

kemencevége eTTTtT
−

−−=−  (3.21) 

majd az egyes cellákat az (3.21)-ből kapott τ időállandókkal [s] jellemezték. A módszer 

a következő hiányosságokat tartalmazza:  

• A kemence hőmérséklete a hidegebb szerelőlemez visszahatása és a kemence 

beavatkozó szabályozása miatt még egy adott fűtőzónában sem tekinthető 

állandónak, így τ sem állandó, ami miatt (3.21) nem oldható meg egy lépésben, 

csak a teljes T(t)-re történő görbesereg illesztéssel. 

• A szerzők szerint CR cele−=τ , ahol Rle-ce a levegő és az adott cella közötti 

termikus ellenállás [K/W] és C a cella hőkapacitása [J/K]. Ez pedig helytelen 

megközelítés, mivel konvekciós fűtést (folyadék és szilárd közötti hőátadást) 

vizsgálnak és nem hővezetést. 

Ezek mellett azonban az alap ötlet nem rossz csak a kivitelezésben vannak buktatók. 

A fentieken kívül számos példát találhatunk az irodalomban különféle kemence 

modellekre, különösen a sütőipari kemencék CFD [3.55, 3.56] és termikus modelljeire 
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[3.57–3.61]. Ezek a kemencék azonban teljesen más felépítésűek, mint az újraömlesztő 

társaik, és a legtöbb esetben nem is tartalmaznak kényszer konvekciós fűtést [3.57–

3.61]. 

 

3.3. Alkatrészszintű modellek 

Az alkatrészszintű forrasztási modellek – ahogy azt a 3.1 fejezetben definiáltam – 

egyetlenegy alkatrész (vagy csak egy részének) hőmérséklet-eloszlás szimulációjával 

foglalkoznak. Általában valamilyen speciális forrasztási hiba felderítésére, 

magyarázatára és előrejelzésére fejlesztik őket. Általános jellemzőjük, hogy csak az 

adott alkatrész és annak közvetlen környezetére koncentrálnak, az alkalmazott kemence 

működését nem vizsgálják olyan részletesen, mint a szerelőlemez szintű modellek.  

Az első ilyen modell [3.62] még a furatszerelt alkatrészek korszakában készült és a 

különféle alkatrésztokokba (SOP, SOJ és DIP) ültetett diódahőmérők melegedésével 

foglakozott újraömlesztéses, gőzfázisú és mártó forrasztás esetén. A szerzők inkább a 

hőmérők kialakításával és azok képességeivel foglalkoztak, a termikus modellezést 

inkább csak egy eszközként használták a hőmérők ellenőrzésére. Ennek ellenére egy 

igen finom háromdimenziós FEM modellt alkottak hozzávetőleg 2400 

csomópont/alkatrésszel, ami ebben az időben (1988) kiemelkedőnek számított. A 

modell eredményei jól közelítik a valóságot a gőzfázisú és mártó forrasztás esetén, 

azonban az infrasugaras újraömlesztés esetén már közel sem olyan pontosak, mivel az 

emissziós rátákat nem ismerték elég pontosan. 

 

3.3.1. Rastogi–Poulikakos modell 

Az első igazi alkatrészszintű forrasztási modell, ami forrasztási hibajelenségek 

vizsgálatára – ez esetben delamináció és repedések keletkezésének magyarázatára – jött 

létre, 1993-ra datálható [3.63].  

A modell a már jól ismert diffúziós egyenleten alapszik (lsd. 3.7) azzal a 

változtatással, hogy a FEM modell háromdimenziós és a bevitt energiánál a radiáción 

kívül a konvekciót is figyelembe vették. A konvekció leírásához a Newton egyenletet 

(2.3) míg a radiációs hőbevitelhez a Stephan-Boltzmann egyenletet (2.4) alkalmazták. 

Az viszont nem világos, hogy míg a szerelőlemez résznél konvektív hőfelvételt 

feltételeztek, addig az alkatrésznél konvektív hőleadást (és mindezeket nem a 

kemencében lévő hőmérséklethez képest, hanem a kemence környezeti hőmérsékletéhez 
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képest) [3.63]. Mivel ekkoriban még az infrasugaras fűtés dominált, ezért ez a hiba nem 

okozhatott nagy pontatlanságot a modell eredményeiben. Lényeges megjegyezni, hogy 

a modell ugyan háromdimenziós, de hőbevitel csak z irányból történik, a modell széle x 

és y irányban adiabatikus. 

A modell fő célkitűzése a numerikus megoldásnál használt különféle dimenzió 

nélküli, fizikai paraméterekből alkotott, állandók (név szerint a Biot szám (Bi), a 

radiációs szám (R), diffúziós szám (G) és a hővezetési faktor (γ)) hatásának vizsgálata 

volt az alkatrész és az alatta lévő szerelőlemez rész hőmérséklet-eloszlásának 

alakulására. A Biot számot (3.14)-ben már definiáltuk, a többi pedig [3.63]: 

al

refszalal

k

TdW
R

3
σε

=  (3.22) 

al

alsz

sz

al

V

Ad
G

Γ

Γ
=  (3.23) 

sz

al

k

k
=γ  (3.24) 

ahol σ a Stephan-Boltzmann állandó, ε a emissziós tényező, W „view faktor”, k a 

fajlagos hővezetés [W/m.k], d a vastagság [m], Tref a referencia hőmérséklet [K], Γ a 

diffúziós együttható, A a felület [m2], V a térfogat [m3], al az alkatrész és sz a 

szerelőlemez indexe. A vizsgálatok legfőbb konklúziói a következők voltak:  

• a rendszer termikus válasza nem függ a Biot számtól, ha az kisebb mint egy 

((3.14)-ben már korábban felhasználtuk); 

• minél nagyobb az alkatrész radiációs száma, annál magasabb hőmérsékletet ér el 

és annál nagyobb lesz benne a hőmérsékleti gradiens a fűtés végén, valamint 

annál nagyobb hőmérsékleti gradiens alakul ki az alatta lévő szerelőlemez 

részben is; 

• minél nagyobb az alkatrész diffúziós száma, annál magasabbra emelkedik a 

hőmérséklete, viszont a szerelőlemez hőmérsékleti válasza független ettől; 

• minél nagyobb hővezetési faktor, annál nagyobb hőmérséklet és hőmérsékleti 

gradiens alakul ki az alkatrész alatti szerelőlemez részben, viszont az alkatrész 

hőmérsékleti válasza független ettől. 

A fenti összefüggések jelentős szerepet játszanak, mind az alkatrészszintű forrasztási 

modellekben, mind a forrasztás mechanikai hatásait vizsgáló modellekben [3.63]. 
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3.3.2. Tavárez–González és Yu modellek 

Az alkatrészszintű újraömlesztéses modellek közé tartoznak – a hasonló 

mérettartományból, és metodikából adódóan – a forraszpaszta megolvadását vizsgáló 

modellek is. Az első ilyen típusú modell 2003-ban jelent meg [3.64]. A modell 

mindössze egydimenziós volt, csak z irányban vette figyelembe a hőcserét, amelyet a 

diffúziós egyenlet segítségével írt le (3.7). Vegyes fűtésű kemencét feltételezve 

alkalmazta mind a radiációs hőcserét (szürke radiációs analízis (3.6) segítségével), mind 

a konvekciós hőátadást (Newton egyenlet (2.3) segítségével). A modell sajátossága, 

hogy az alkalmazásból fakadóan a forrasztás során elpárolgott folyasztószer 

mennyiségét, valamint a forrasz megömléséhez szükséges látens hőt is számolta (3.10). 

A hőátadási tényező meghatározásánál a szerzők helyesen felismerték, hogy az 

nagyban függ a fűtőgáz sebességétől. Az azonban nem világos, hogy (egy alacsony 

felbontású gázsebesség mérést leszámítva) ezt hol veszik figyelembe a modellben. A 

hőátadási tényező meghatározására a Nusslet korrelációt [3.65] alkalmazták. Valamint a 

szerzők igen részletesen taglalják a szürke radiációs analízis megoldását, viszont ez 

2003-ban – amikorra a radiációs fűtés szinte teljesen kiszorult az újraömlesztéses 

forrasztásból – ez már idejét múlt volt. 

Az előzőnél sokkal relevánsabb eredményeket tartalmaz Yu munkássága [3.66–

3.68], aki egy háromdimenziós CSP (Chip Scale Package) alkatrész és annak kötéseit 

vizsgáló FEM modellt alkotott. A modell a diffúziós egyenlet (3.7) háromdimenziós 

verzióját alkalmazta, amiben a kor követelményeit figyelembe véve tisztán konvekciós 

hőbevitelt feltételezett, viszont csak egy dimenzióban z irányból. A megszokottaktól 

valamivel részletesebben foglalkozott a hőátadási tényező vizsgálatával (részletesen 

lásd a 3.4 fejezetben). A 3.22. ábrán a forrszem egy részének és a forraszgolyó 

háromdimenziós FEM modellje látható. A modell részletességére jellemző, hogy a 

fázisváltozás és az elpárolgott folyasztószer mennyisége mellett, még a 

hőmérsékletváltozás miatt bekövetkező hőkapacitás változást is figyelembe vette. Yu 

munkájának azonban a forraszgolyók megolvadásának szimulációja csak egy eszköze 

volt, amit a forraszban végbemenő metallurgiai folyamtok magyarázatára, 

alátámasztására használt. 
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3.22. ábra: Yu FEM modelljének rácsszerkezete [3.66] 

 

3.3.3. Steenberg modell 

A legújabb témába vágó publikáció Steenberg nevéhez fűződik [3.69], ami egy Yu 

[3.66–3.68] modellel szinte teljesen azonos numerikus modell, valamint egy egyszerű 

analitikai modell eredményeinek összehasonlításáról szól. Az analitikai modell a 

következő hő egyensúlyon alapszik: 

)( TTA
dt

dT
Vc kemenceP −= αρ  (3.25) 

ahol cp a fajhő [J/kg.K], ρ a sűrűség [kg/m3], V a térfogat [m3], α a hőátadási tényező 

[W/m2.K], A a felület [m2] és T a hőmérséklet [K]. Minden egyes vizsgált alkatrészre 

külön időállandót határoz meg: 

A

VcP

α

ρ
τ =  (3.26) 

Majd a melegedést csakúgy, mint Belov [3.54], exponenciális telítődéssel írja le, viszont 

a kemence hőmérsékletét nem tekinti állandónak a fűtőzónákban, hanem lineárisan 

növekedőnek (részletesen lásd a 3.4. fejezetben). Steenberg munkájával igazolást nyert, 

hogy egy numerikus modellhez viszonyítva jóval egyszerűbb analitikai modellből is 

nyerhetők releváns eredmények (3.23. ábra).  

A fentiek mellett mindenképpen meg kell jegyezni, hogy sok olyan alkatrészszintű 

CTM (Compact Thermal Model) modell létezik, ami az alkatrészek (általában nagy 

teljesítményű IC-k) működése miatt keletkező termikus hatásokat vizsgálja, viszont 

ezekkel forrasztási folyamatok nem vagy csak közelítőleg szimulálhatók. A teljesség 

igénye nélkül néhány ilyen munka [3.70–3.74]. 

Forraszgolyó 

Kontaktusfelületek 
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3.23. ábra: Steenberg eredményei [3.69] 

 

3.4. Modellparaméterek meghatározása 

A termikus modellezés során az eredményesség szempontjából a pontos 

modellparaméterek használata legalább olyan fontos, mint a modell felbontása és 

metodikája. Ennek ellenére, tapasztalataim szerint, az újraömlesztéses forrasztás 

modellezésével foglalkozók munkájuk során erre fektetik a legkisebb hangsúlyt.  

Ebben a fejezetben a munkámhoz elsősorban kapcsolódó két legfontosabb paraméter, 

a fűtőgáz hőmérséklet és a hőátadási tényező meghatározása terén elért eddigi 

eredményekre térek ki. 

 

3.4.1. A fűtőgáz hőmérsékletének meghatározása 

Az egyik leglényegesebb paraméter a termikus modellek (különösen konvekciós 

modellek) esetében a fűtőgáz hőmérséklete. Ezt – néhány eset kivételével – mindenki 

állandónak, sőt ami még rosszabb, az adott fűtőzónában beállított értéknek tekintette. 

Azonban a hidegebb szerelőlemez visszahatása, és a kemence beavatkozó szabályozása 

miatt a hőmérséklet még egy adott fűtőzónában sem tekinthető állandónak (ahogy az 

eredményeim is igazolták). 

A fűtőgáz hőmérsékletének meghatározása terén Whalley érte el a legnagyobb 

fejlődést [3.30–3.33], amit később a Svasta–Zanescu páros is átvett [3.36]. A módszer 

lényege, hogy a kemence hossztengelye mentén a fűtőgáz hőmérsékletet két 

szomszédos zóna előre meghatározott hőmérséklet értékének lineáris kombinációjaként 
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állítják elő. Vegyük a zn és zn+1 szomszédos zónákat, amelyek egy-egy adott pontjában a 

fűtőhőmérséklet ismert. Így a fűtőhőmérséklet a hossztengely függvényében:  

)()()()( 1,, xhTxgTxfxT nrefnrefH ++= +  (3.27) 

ahol f(x), g(x) és h(x) az adott kemencére jellemző skála paraméter, amelyek a Tref 

értékek változtatásával, méréssorozat útján meghatározhatók (levezetést lásd. [3.33]). 

Őket és Steenberget [3.69] leszámítva – aki a fűtőgáz hőmérsékletet szimplán lineárisan 

változónak tekintette – mindenki állandó, az adott fűtőzónában beállított értéknek 

megfelelő TH-val számolt. 

 

3.4.2. A hőátadási tényező meghatározása méréssel 

A konvekciós kemencéknél másik igen fontos paramétere a hőátadási tényező. Az IR 

és vegyes fűtésű kemencéknél szükséges emissziós rátával ellentétben a hőátadási 

tényezőről közel sem rendelkezünk annyi ismerettel. Mindössze néhány konkrét 

kemence típusra van közelítő adat. Viszont, ahogy az eredményeim is bizonyítják, a 

hőátadási tényező még egy adott kemencén belül is erősen helyfüggő, épp ezért egymás 

adatainak átvétele vagy a gyér irodalmi adatok használata a modellezésnél 

semmiképpen sem helytálló.  

Vegyes fűtésű kemencék hőátadási tényezőjének (és egyúttal emissziós rátájának) 

meghatározására először Whalley tett kísérletet [3.30–3.33]. A módszerének lényege, 

hogy három termikus szempontból különböző paraméterekkel rendelkező szenzor 

segítségével megpróbálta szétválasztani az egyes fűtési hatásokat, majd a szenzorok 

hőmérsékleti válaszából (amit hőelemek segítségével mért) meghatározta a kemence 

fűtőhőmérsékletét (TH), hőátadási tényezőjét (α) és emissziós rátáját (ε). A szenzorok a 

következő tulajdonságokkal rendelkeznek: 1. szenzor, kis C, nagy ε; 2. szenzor nagy C, 

nagy ε; 3. szenzor nagy C, kis ε. (Sajnos a szenzorokról semmilyen további adatot nem 

adott meg a szerző). Az 1. szenzor adataiból meghatározta a TH paramétert, majd (3.15) 

segítségével – minden esetben a jobboldalról a megfelelő tag elhanyagolásával – a 3. 

szenzor adataiból TH segítségével α-t, valamint a 2. szenzor adataiból ε-t. A módszer a 

következő hiányosságokat tartalmazza: 

• a TH(x) meghatározásánál indokolatlanul plusz „kondukciós” hibát visz a 

mérésbe azzal, hogy nem csak szimplán a kemence hőmérsékletét méri egy 

hőelem segítségével, hanem közbe iktatott egy újabb anyagot; 
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• a 2. szenzor ugyanúgy konvekciós forrásból is vesz fel hőt, mint radiációsból, 

ezért (3.15)-ből nem jogos a konvekciós tag kiejtése, és így nem határozható 

meg az ε paraméter; 

• az α(x) meghatározásánál a nagy termikus kapacitás miatt (a nagy termikus 

kapacitású anyagok általában rossz hővezetők) nagy termikus gradiens alakul ki 

a szenzorban, ami miatt a mérés pontatlan. 

A 3.24. ábrán a mért hőátadási tényezők láthatók. A grafikon felső csúcsainál jól 

megfigyelhető, hogy hol találhatók a kemencében a levegő keringetését szolgáló 

ventillátorok. 

 

3.24. ábra: Whalley által mért hőátadási tényező a vegyes fűtésű kemencében [3.33] 

Whalley eredményei azonban mindenképpen igazolták, hogy a vegyes fűtésű 

kemencékben a konvekciós hatás semmiképpen sem hanyagolható el.  

A Whalley-féle módszert a Svasta–Zanescu páros fejlesztette tovább kiküszöbölve 

annak főbb hiányosságait. Publikációjukban jóval több információval szolgáltak 

magáról a mérőrendszerről (3.25. ábra). A változtatások a következők voltak: 

• minden szenzor azonos anyagból készült, így a hőkapacitásuk is azonos volt; 

• az emissziós ráta változtatását a felületi kikészítés változtatásával érték el (a 

fényes felület alacsony ε, a rücskös felület nagy ε); 

• további két szenzort is alkalmaznak, amelyeknek emissziós képessége az alján 

és a tetején eltérő; 

• a TH(x) mérésénél elhagyták a fölösleges szenzor testet. 



39 

 

3.25. ábra: Svasta–Zanescu mérőrendszer [3.36] 

A mérőrendszerre alkalmazott egyenletrendszer a következő volt [3.36]: 

lesen TT =1  (3.28) 
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ahol α a hőátadási tényező [W/m2.K], ε a emissziós tényező, σ a Stephan-Boltzmann 

állandó, A felület [m2], C a hőkapacitás [J/K], T a hőmérséklet [K], le a levegő, sen1–

sen5 a szenzorok, al az alsóoldal és fel a felsőoldal indexei. A módszer lényege, hogy az 

1. szenzorral meghatározták a fűtőgáz hőmérsékletét, majd a 2. szenzor és a fűtőgáz 

hőmérsékletével a konvekciós állandót, majd a konvekciós fűtés figyelembevételével 

külön az alsó és a felső emissziós rátákat (3. és 4. szenzor). Sajnos az eredményeiket 

nem közölték (csak felhasználták azokat a modelljükben [3.36]), de minden bizonnyal 

pontosabbak voltak, mint Whalley-é. Meg kell jegyeznem azonban, hogy a nagy 

szenzor testek által képviselt plusz termikus kapacitások miatt még mindig kondukciós 

hibák vannak a mérésben, mivel a szenzorokban termikus gradiensek jelenhetnek meg a 

mérés folyamán. 

Nyilvánvalóan sokkal egyszerűbb a fenti mérés kivitelezése tisztán konvekciós 

kemencében, mivel nem kell törődni a radiációs fűtési hatás minimalizálásával a mérés 

során. Így Steenberg-nek [3.69] elég volt egy fényesre polírozott alumínium korongok 

hőmérsékletét mérni, majd (3.25) és (3.26) segítségével az α-át meghatározni. Az 

Szenzorok 
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alumínium kiváló vezetőképessége miatt csökkent a mérésben lévő kondukciós hiba. 

Azt sajnos azonban nem közölte, hogy mely pontokon mért a kemencén belül, így 

eredményeinek legfeljebb az átlaga alkalmazható. Azonkívül a mért értékek egy tisztán 

konvekciós fűtésű kemencéhez képest alacsonyak (3.26. ábra), ami mérési hibára enged 

következtetni. 

 

3.26. ábra: Steenberg által mért hőátadási tényezők [3.69]. 

 

3.4.3. A hőátadási tényező meghatározása számítással 

A hőátadási tényező mérése mellett ismert néhány példa annak számítással történő 

meghatározására is. A következőkben bemutatott módszereket mindegyik esetben 

tisztán konvekciós fűtésű kemencékre alkalmazták. Az első igazán konvekciós 

kemencéket bemutató publikáció [3.75] után 2004-ben jelent meg témában az egyik 

legjelentősebb mű [3.76], amely egy kemence befújási-rendszerének fejlesztésével 

foglalkozik. A kemence munkaterébe a fűtőgáz egy ún. befújási rendszeren keresztül 

jut, amely nem más, mint nagyszámú fúvóka valamilyen geometriai alakzatban 

elrendezve. A fent említett modell a fúvókák méretének és elrendezésének hatását 

vizsgálja, a kemence hőátadási tényezőjére valamint a szerelőlemezen kialakuló 

maximális hőmérséklet különbségre. 

A kemencében a szerelőlemez által felvett konvekciós hőáram a Newton egyenlet 

alapján (2.3): 
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ahol α a hőátadási tényező [W/m2.K], A a felület [m2], TH a fűtőgáz hőmérséklete [K], ρ 

a sűrűség [kg/m3], d a szerelőlemez vastagsága [m] és cp a fajhő [J/kg.K]. A Newton 

egyenlet analitikus megoldásával a szerelőlemez hőmérséklete: 
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Ha tehát mérik a szerelőlemez hőmérsékletét a forrasztás során, akkor a hőátadási 

tényező (3.34) segítségével meghatározható. A módszer hiányossága, hogy nem veszi 

figyelembe a kemence nem egyenletes fűtőképességét, valamint elhanyagolja az 

inhomogén fűtés miatt a szerelőlemezben keletkező kondukciós hőcserét. Így a 

számított hőátadási tényező csak egy közelítő átlagnak tekinthető.  

Ugyanakkor a munka egy igen lényeges eredménye, hogy kimutatta, hogyan 

befolyásolja a fúvókák átmérője és azok egymástól mért távolsága a hőátadási tényezőt. 

Eszerint a fúvókaátmérő növelése egy határig növeli a hőátadási tényezőt (azonos 

mennyiségű és sebességű gáz befújása mellett), de utána a hatás a visszájára fordul 

(3.27. ábra). Az optimális 8.1~/ nono dl . 

 

3.27. ábra: Hőátadási tényező a fúvóka átmérő és a fúvóka távolság függvényében 
[3.76] 

A fentiekkel összefüggésben kimutatták, hogy ha nő a hőátadási tényező, akkor csökken 

a szerelőlemezen kialakuló maximális hőmérséklet különbség, ami a termodinamika 

törvényei alapján előre várható jelenség volt.  
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Ezek mellett a szerzők kísérleteztek a befújási rendszer geometriájának 

változtatásával is. A 3.28. ábra bal oldalán látható a korábbi geometria, a jobb oldalán 

pedig a szerzők által kialakított változat.  

 

3.28. ábra: A régi (bal) és az új (jobb) fúvóka geometria [3.76] 

Ha az elszívó részeket nem blokkosítva, hanem a fúvókák közé elszórtan helyezik el, 

akkor homogénebb lesz a befújási rendszer fűtőképessége, mivel nem esik le a 

teljesítmény az elszívó blokkok közelében (3.29. ábra). Ez természetesen szintén 

csökkenti a szerelőlemezen kialakuló maximális hőmérséklet különbséget. 

 

3.29. ábra: A befújási rendszerek fűtőképessége (hőkép) [3.76]  

Az fúvókák közé helyezett elszívó azonban alapvetően téves elképzelésnek 

bizonyult, mivel nagy turbulenciát hozott létre a kemencében, ami csökkentette 

hőátadási tényezőt és ezzel a fűtés hatásfokát. Ezért a legújabb technológiájú befújó 

rendszereknek csak a szélein található elszívó. Egy ilyen kemencével foglakozott a 

témában következő munka [3.77], a kemence vázlata a 3.30. ábrán látható. A zónák 

végében elhelyezett elszívó a zónák vége felé történő áramlást generál, ezért hibás a 

szerzők áramlási modellje (3.31. ábra), ami a fúvókából kilépő gázáramot szimpla 

szabadsugárként írja le [3.77].  
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3.30. ábra: A vizsgált kemence vázlata [3.77] 

 

3.31. ábra: Fúvókából kilépő gázáram modellje [3.77] 

A szerzők ebben az esetben is tisztán konvekciós hőbevitelt feltételeztek, amit a Newton 

egyenlet segítségével írtak le (2.3). A hőátadási tényező meghatározására egy 

tapasztalati képletet alkalmaztak [3.77]: 
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ahol k a fajlagos hővezetés [W/m.K], Re a Reynolds szám, Pr a Prandtl szám, lno a 

fúvókák közötti távolság [m], dno és lno-sz pedig a 3.27. ábrán definiált méretek [m]. A 

módszer hibája, hogy túl általános: nem adja meg a hőátadási tényező térbeli eloszlását, 

csak egy átlagos értéket, valamint a Re és Pr paraméterek pontos meghatározása és 

ezáltal a hőátadási tényező pontos felbontása a kemencében nem kivitelezhető.  
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Az előzőeknél egy jóval egyszerűbb számítást alkalmazott Yu [3.66–3.68], aki egy 

korábbi újraömlesztéses kemencén végzett CFD analízisből [3.78] kapott sebességtérrel 

hozta kapcsolatba a hőátadási tényezőt: 

vK=α  (3.38) 

ahol v az áramlási sebesség [m/s2]. A K konstans szorzó értékét a szimuláció 

eredményeinek a mért hőprofilhoz való illesztésével állította be. Ez azonban csak durva 

közelítésnek tekinthető, mivel ahogy korábban tárgyaltam a hőátadási tényező a 

sebességen kívül erősen függ egyéb paraméterektől is. 

 

3.5 Az irodalmi áttekintés összefoglalása 

A 3.1. táblázatban témákra bontva összefoglaltam az irodalomkutatás során fellelt 

forrásokat, majd különféle százalékos összevetéseket végeztem, a konklúzióim 

könnyebb átláthatóság kedvéért (3.2. táblázat). 

3.1. Táblázat: A felhasznált források témákra bontva 
Téma Publikációk Publikációk száma 

[db.] 
Forrasztási modellek 3.1–3.13, 3.16, 3.17, 3.22–3.33, 

3.36–3.45, 3.51–3.54, 3.62–3.64, 
3.66–3.69, 3.75–3.78 

52 

Kemence és szerelőlemez szintű 
modellek 

3.1–3.13, 3.16, 3.17, 3.22–3.33, 
3.36–3.45, 3.51–3.54, 3.75–3.78 

45 

Infra és vegyes fűtésű kemencék 3.1–3.13, 3.16, 3.17, 3.22–3.33, 
3.36–3.45 

37 

Konvekciós kemencék 3.51–3.54, 3.75–3.78 8 
Alkatrész szintű modellek 
forrasztáshoz 

3.62–3.64, 3.66–3.69 7 

Termikus paraméterek átvétele 
más forrásból 

3.1–3.13, 3.16, 3.17, 3.22–3.29, 
3.37–3.45, 3.51–3.54, 3.62–3.64, 
3.66–3.68, 3.75 

44 

Termikus paraméterek 
meghatározása 

3.30–3.33, 3.36, 3.69, 3.76–3.78 8 

3.2 Táblázat: A tématerületek százalékos összehasonlításai 
Téma Százalékos összehasonlítás 
Forrasztási modellek (52 db.)  
    Kemence és szerelőlemez szintű modellek 87% 
    Alkatrész szintű modellek forrasztáshoz 13% 
Kemence és szerelőlemez szintű modellek (45 db.)  
    Infra és vegyes fűtésű kemencék 82% 
    Konvekciós kemencék 18% 
Termikus paraméterek meghatározása (52 db.)  
     Termikus paraméterek átvétele más forrásból 85% 
     Termikus paraméterek meghatározása 15% 
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Az irodalom áttekintése alapján megállapítottam, hogy a tömeggyártásban 

alkalmazott forrasztási technológiák és berendezések túlhaladták a rendelkezésre álló 

modellezési és mérési módszereket. A konklúzióimat a következő pontokban foglaltam 

össze: 

• A legtöbb újraömlesztéses forrasztással foglalkozó termikus modell az 

infrasugaras és vegyes fűtésű kemencékkel foglalkozik. Ezek között található 

számos kiemelkedő munka, de mára a konvekciós kemencék egyeduralma miatt 

ezek a modellek elavultak és csak korlátozottan alkalmazhatók. A mai napig alig 

néhány tisztán konvekciós fűtésű kemencékkel foglakozó munka született. A 

tématerület sokat idézett „nagyjai” közül (Whalley, Sarvar, Eftychiou stb…) ez 

idáig senki nem publikált ilyet, valamint jelenleg nem létezik komplett 

konvekciós újraömlesztő kemence modell. A témában publikált néhány írás 

vagy eleve gyenge alapokon nyugszik [3.51–3.54], vagy a konvekciós kemence 

teljesítményének optimalizálását taglalja általában túlságosan leegyszerűsített 

szinten [3.75–3.78]. 

• Az alkatrészszintű termikus modellek kis hányada foglalkozik forrasztási 

környezet szimulációjával, és ebből is csak néhány a konvekciós környezettel. A 

nagyobb részük az alkatrészek (általában nagy teljesítményű IC-k) működése 

miatt keletkező termikus hatásokat vizsgálja, viszont ezekkel forrasztási 

folyamatok nem szimulálhatók. 

• Az újraömlesztéses modellek a legnagyobb hiányosság a modellparaméterek 

meghatározása terén tapasztalható. Hozzávetőleg mindössze az esetek 15%-ában 

találtam bármiféle törekvést arra, hogy a szükséges paramétereket 

(fűtőhőmérséklet, emissziós ráta, hőátadási tényező stb…) az adott környezetben 

meghatározzák, vagy legalább ahhoz hangolják. A szerzők legtöbbször vagy 

körülbelüli irodalmi adatokra támaszkodnak, vagy egymás eredményeit 

alkalmazzák, sokszor téves analógiát vonva a vizsgált kemencék vagy 

szerelőlemezek között. Ez a tisztán infrasugaras és vegyes fűtésű kemencék 

idején még nem okozott jelentős problémát, mivel a radiációs fűtés 

paramétereiről rengeteg adat áll rendelkezésünkre. Viszont annál 

problematikusabb a helyzet a tisztán konvekciós fűtésű kemencék esetén, mivel 

itt a paraméterek terén kevesebb a tapasztalatunk.  

Következésképpen a korábbi újraömlesztéses forrasztási modellek és mérési 

eljárások egyáltalán nem, vagy csak korlátozottan alkalmazhatók. Így különösen 
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aktuálissá vált a hibaanalitikai és modellezési módszerek, valamint a kemencék 

méréstechnikai eljárásainak kutatása és fejlesztése. A fentiek tükrében, jelen 

értekezésem fő témáinak a következőket választottam: 

• Konvekciós újraömlesztő kemencék működésének, valamint a kemencékben 

lezajló termikus és áramlási folyamatok vizsgálata;  

• Olyan mérési módszerek fejlesztése, amelyek segítségével a konvekciós 

újraömlesztő kemencék termikus paramétereinek (hőátadási tényező, fűtő 

hőmérséklet) nem csak egy átlagos értéke, hanem a kemencén belüli eloszlása is 

meghatározható; 

• Olyan háromdimenziós alkatrészszintű termikus modellek megalkotása, 

melyekkel a konvekciós kemencében az újraömlesztéses forrasztás során fellépő 

hibajelenségek megjósolhatók és kiküszöbölhetők. 



47 

4. A Vertikális gázsugarak hőátadási tényezőjének meghatározása 
méréssel ( I. TÉZISCSOPORT)  

Ahhoz, hogy egy újraömlesztéses forrasztási hibatípust (lsd. 1.1. ábra) megfelelő 

mélységben tudjunk elemezni, szükségünk van az alkalmazott kemencében lezajló 

termikus és áramlástani folyamatok leírására, valamint ezen folyamatok fizikai 

paramétereinek pontos ismeretére. Ezért kutatásom elején arra fektettem a legnagyobb 

hangsúlyt, hogy olyan új mérési módszereket dolgozzak ki, amelyekkel a kemencék 

termikus paraméterei meghatározhatók, ezek után pedig olyan modellezési eszközöket 

alkottam, amellyel a forrasztási hibák hatékonyan vizsgálhatók. A következő 

fejezetekben bemutatom a kutatásom során – az újraömlesztéses forrasztás területén – 

elért új tudományos eredményeket, valamint azok hasznosulását. 

Munkám első célja egy olyan mérési módszer kutatása volt, amellyel gyártási 

körülmények között, minél pontosabban és minél nagyobb felbontásban mérhető, az 

újraömlesztő kemencékbe befújt vertikális fűtőgáz-sugarak hőátadási tényezője.  

 

4.1. A vizsgált újraömlesztő kemencék felépítése 

Ahogy azt a 2. fejezetben már tárgyaltam, a tömeggyártásban alkalmazott 

újraömlesztő kemencék több – tipikusan 3–12 – önállóan szabályozható zónát 

tartalmaznak. A 4.1 ábrán egy ilyen általam is vizsgált, nyolc zónás kemence típus 

keresztmetszete látható. A zónák funkciója a következő: 1.–2. előfűtő zónák, 3.–5. 

hőntartó zónák, 6.–7. megömlesztő zónák, 8. hűtőzóna (lsd. 2.1. ábra). 

 

4.1. ábra: Tipikus (8 zónás) újraömlesztő kemence felépítése 

A fűtőzónák a következő fő részegységekből épülnek fel:  

• elektromos fűtőberendezés, ami fűti a kemencében lévő gázt (N2 vagy levegő), 

• ventillációs rendszer, ami megmozgatja a kemencében lévő gázt, 
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• befújási rendszer, ami kvázi egyenletesen elosztja a kemence munkaterébe jutó 

fűtőgázt.  

A zónák hozzávetőleg 600mm szélesek és 400mm hosszúak. A hűtőzónák felépítése 

teljesen megegyezik a fűtőzónákéval, azzal a különbséggel, hogy nem tartalmaznak 

elektromos fűtőelemet. 

A manapság szinte kizárólagosan alkalmazott befújási rendszer, az ún. fúvóka–

mátrix, a 4.2. ábrán látható. 

 

4.2. ábra: Fúvóka–mátrix 

A fúvóka–mátrix általában 4–6 milliméter átmérőjű fúvókákat tartalmaz, amelyek 

egymással párhuzamos fúvóka sorokat alkotnak. A fúvókasorok ugyancsak 

párhuzamosak a forrasztandó hordozók mozgási irányával a kemencében. A fúvóka-

mátrix általában 30–40 milliméterrel a forrasztandó áramkör felett helyezkedik el. A 

fúvókák számos különálló, laminárisnak tekinthető gázsugarat generálnak a 

forrasztandó hordozó felett, kezdetben arra merőleges áramlási iránnyal. A forrasztandó 

hordozó a technológia folyamán elhalad a fent említett fúvóka sorok alatt, így az 

ezekből kilépő lamináris gázsugarak hőátadási tényezője vizsgálható.  

  

4.2. A mérési módszer 

Egy konvekciós kemencében a kemence fűtési teljesítményét adott hőmérsékleten a 

(2.3)-ban szereplő hőátadási tényező befolyásolja. Ennek a Nusselt számmal történő 

meghatározása – amint azt a 3.4.3 fejezetben is tárgyaltam – nem célszerű, mivel a 

Reynolds és Prandtl számhoz szükséges áramlási paraméterek pontos és nagy 

felbontásban történő mérése a kemencében uralkodó extrém viszonyok miatt (magas 

hőmérséklet, függőlegesen szűkös hely) igen nehézkes. Ezért úgy határoztam, hogy a 
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hőátadási tényezőt a kemence fűtési képességéből, azaz a kemencében mért 

hőmérsékletváltozásokból határozom meg. 

A hőmérsékletváltozás méréséhez igyekeztem minél inkább pontszerűnek tekinthető 

szenzorokat alkalmazni, mivel a cél az volt, hogy a mérés minél kevésbé befolyásolja a 

kicsiny méretű gázsugarakat (ahogy azt fent említettem a gázsugarak mindössze ~5mm 

átmérőjű lyukakon lépnek be a kemencébe). A választásom a K-Típusú merev 

köpenyes, 1 mm átmérőjű hőelemre esett. A méréseket a fúvóka sorok alatt, a belépő 

gázsugarakkal szemben végeztem. A mérések során a hőelemeket egy üres (mindenféle 

fémezéstől mentes) FR4-es hordozón (üvegszál erősítésű epoxy lemez) átvezetve 

juttattam a fúvókák alá (4.3. ábra), ezen kívül a hordozónak semmilyen más funkciója 

nem volt a mérések során. A hőelemek merev köpenye biztosított, hogy azok a mérések 

alatt pozícióban maradjanak.   

 

4.3.ábra: Mérési elrendezés (keresztmetszeti ábra) 

A hőelemek párhuzamosan helyezkedtek el a gázsugarak áramlási irányával, és azokban 

mindössze egy torlódási pontot hoztak létre, ami egybe esett a mérési ponttal: a hőelem 

fejével (4.3. ábra). Így a gázsugarakat csak minimális mértékben befolyásoltam a 

mérések során. A hőelemek másik vége – ami a 4.3. ábrán nem látható – egy adatrögzítő 

egységhez csatlakozik, amely szintén a kemencében utazik a mérés során. 

A hőelemek (kivéve a fejük) termikusan szigeteltek az acél köpenytől egy 

üveggyapot réteggel, amely anyag nagyon rossz hővezetési képességgel rendelkezik (~1 

W/m.K), ezzel csökkentve a környezeti hatások megjelenését a mérésben. Azonban egy 

parazita kondukciós hatással mégis számolnunk kell, a mérési pont (MP) valamint az 

adatrögzítő (AR) között. Egy darab hőelemre vonatkozó hővezetési modell a 4.4. ábrán 

látható.  
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4.4. ábra: Egy darab hőelemre vonatkozó hővezetési modell 

A mérési pontot egy gömbként modellezzük, amelyen belül a hővezetési hatások annak 

kicsiny mérete miatt elhanyagolhatók. A mérési pont és az adatrögzítő közötti 

hőmérséklet különbség (TAR – TMP) a köztük lévő hővezetési ellenálláson RK egy 

parazita hőáramot Fk generál. Mivel RK és TAR pontos értéke nem ismert, ezért Fk nem 

számítható. Ezért az eredmények kiértékelése során a parazita hővezetési hatás 

kiküszöbölésére egy ún. „offset” kalibrációt alkalmaztam (részletesen lásd 4.1.3 

fejezetben). 

Ahogy azt fent tárgyaltam, a fúvóka–mátrixok párhuzamos fúvóka sorokból épülnek 

fel. Az elektronikai iparban szokványosnak tekinthető, 175 mm széles szállítószalag 

fölé 12 db. fúvóka sor esik, amelyek hőátadási tényezőjét vizsgáltam a hordozótól mért 

távolság függvényében. Az általam vizsgált kemencében a hordozó és a fúvóka–

mátrixok távolsága 30 mm. Ezt a távolságot 6 db. mérési magasságra osztottam a 

hordozótól számítva, 1, 3, 6, 9, 12, és 15 mm. A zónák között átjárók alacsony 

magassága miatt a fúvóka-mátrixhoz ennél közelebb nem tudunk méréseket végezni, 

mivel az áthaladása közben a mérőberendezés beakadhatna a kemencébe. 

Így 12 db fúvókasor és 6 db mérési magasság esetén 72 db. mérésre lenne szükség, 

amely még egy 6 csatornás (egyszerre 6 db hőelemet befogadni képes) adatrögzítő 

esetén is 12 db mérési ciklust jelentene. Egy mérési ciklus (a mérő berendezésnek a 

kemencén történő egyszeri áthaladása, adatok lementése és egyéb beállítások) 

hozzávetőleg 10 percet vesz igénybe. Gyártási körülmények között egy közel 2 órás 

mérési sorozat nem megengedhető. Ezért a mérési módszert a következőképpen 

építettem fel: 

1. lépés, egy kiválasztott „referencia” fúvókasor alatt meghatározom a hőátadási 

tényezőt a fent definiált mérési magasságok függvényében (1 db. mérési ciklus). 

2. lépés, összehasonlítom a maradék 11 db. fúvókasor fűtési teljesítményét a 

„referencia” fúvókasoréval egy adott mérési magasságon (2 db. mérési ciklus). 

3. lépés, az első két lépés eredményeiből kiszámítom az összes fúvókasor hőátadási 

tényezőjét mindegyik mérési magasságra vetítve. 
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Ezáltal a szükséges mérési ciklusok számát a negyedére csökkentem. A fúvókasorok 

pozíciója valamint 1. és 2. lépes mérési elrendezése a 4.5. és 4.6. ábrákon láthatók.  

 

4.5. ábra: Fúvókasor pozíciók és mérési elrendezés (1. lépes, felülnézet) 

 

4.6. ábra: Fúvókasor pozíciók és mérési elrendezés (2. lépes, felülnézet) 

Az 1. lépéshez a 6. fúvóka sort választottam „referencia” sornak. A 2. lépésben a 

fúvókasorok fűtési teljesítményének összehasonlítása 15 mm-es magasságban történt. A 
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mérések során a hordozó és rajta a hőelemek ugyanúgy haladtak keresztül a kemencén, 

mint a forrasztandó áramkörök. 

 

4.3. Adatfeldolgozás és számítás 

A hőátadási tényezőt a mérési pontok (MP) hőmérsékletváltozásából számítottam ki, 

a szenzorok hőegyensúlyát leíró összefüggés segítségével: 

KCMP QQQ −=  (4.1) 

ahol QC a konvekciós és QK a kondukciós hőmennyiség [J]. A mérések során 

elhanyagoltam a hősugárzás hatását, mivel a vizsgált konvekciós kemence semmilyen 

infrasugaras hőforrást nem tartalmazott, valamint a kemence munkatere és a hőelemek 

köpenye is polírozott rozsdamentes acélból készült, amely anyag abszorpciós és 

emissziós állandója nagyon alacsony (~0.1). 

A mérési eredmények regisztrálására egy „Datapacq” típusú adatrögzítőt 

alkalmaztam, 0.1s-os mintavételi időre állítva.  A mért adatokat a “Reflow Tracker” és a 

“Matlab 7.0” programokkal dolgoztam fel. Minden egyes hőelem által rögzített görbét 

felosztottam nyolc részre a nyolc zóna alapján.  

Ahogy az egyébként várható volt, a mért hőmérséklet–idő görbék exponenciális 

telítődést mutattak (4.7. ábra). 

 

4.7. ábra: A mért hőmérséklet–idő diagrammok (2. zóna) 

Ahhoz, hogy a mért görbékből a hőátadási tényezők kiszámíthatók legyenek, analitikai 

görbéket illesztettem rájuk. A hőmérsékletváltozás analitikai modellje (exponenciális 

telítődés): 

( )( )τ/
0 1)()( t

MPHMP etTTtT
−−−=  (4.2) 

a hőmérsékletváltozás időállandója (τ): 

( ) ( )[ ])(/)()(1ln/ 00 tTTtTtTt MPHMPvMPv −−−=τ  (4.3) 
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ahol TH a fűtési hőmérséklet [K] és tv a fűtés végének időpontja [s]. 

A kemencén áthaladó mérőeszköz (csakúgy, mint a valóságban a forrasztandó 

áramkörök) hatással van a kemence fűtőzónáinak hőmérsékletére, különösen a zónákba 

történő belépésekor, amikor akár 15–20 °C-al is csökkenthetik azt. A kemence 

szabályzási köre természetesen ráfűtéssel igyekszik tartani a beállított értékeket, ez 

azonban azt eredményezi, hogy az egyes zónák TH paraméterei nem tekinthetők 

konstansnak (a kemencén beállított értéknek), hanem erősen hely- és időfüggők. Éppen 

ezért az adott TH értékeket nem tekinthetjük ismertnek az analitikai görbeillesztés során, 

hanem azokat a mért hőmérséklet–idő görbékből kell kiszámolnunk. 

A görbék alakja természetesen hordozza ezt az információt, ami egy iterációs 

görbeillesztéssel megszerezhető. A TH értékeket a fűtés során elért maximális 

hőmérsékletektől T(tv) kezdtem iterálni +0.01°C-os lépésekben. Minden egyes lépésben 

az adott TH értékhez tartozó analitikai görbét a mért görbére illesztettem és kiszámoltam 

az illesztés abszolút hibáját. Az iteráció akkor ért véget, amikor az illesztési hiba elérte a 

minimumát. Ha azonban csak egy TH értéket alkalmazunk, akkor az illeszkedés sosem 

lesz tökéletes (4.8. ábra, szaggatott vonal), mivel a TH  értéke a zónán belül változik. 

Tapasztalataim alapján, ha minden görbére kettő TH értéket számítok, egyet [t0, t1] 

időtartamra, utána pedig egy következőt a [t1, tv] időtartamra, akkor az illeszkedés 

minden esetben megfelelő lesz (4.8. ábra, folytonos vonal).  

 

4.8. ábra: Analitikai görbeillesztés 

A fentiek alapján 4.2-t módosítottam: 

( )( ))(/
0 1)()()( tt

MPHMP etTtTtT
τ−−−=  (4.4) 
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τ . A legnagyobb TH változások (12−19°C) 

azokban a zónákban tapasztalható, ahol a fűtés gradiense is nagy (1, 5 és 6 zónák). 

Minden zónában a legnagyobb változás az alacsony mérési magasságokon volt 

tapasztalható (1−3 mm), fentebb ez a hatás jóval kisebb, 15 mm-en mindössze 2−5°C.  

A mérési pontokba érkező konvekciós hő (2.3)-nak a fűtés időtartamára [t0, tr] 

vonatkozó integrálásával számítható ki:  
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=−== ∫∫  (4.5) 

ahol FC a konvekciós hőáram [W], α a hőátadási tényező [W/m2.K] és A a felület [m2]. 

A mérési pontok (MP) által felvett hő a fűtés folyamán: 

( ))()( 0tTtTmcQ MPvMPMPMPMP −=  (4.6) 

ahol c a fajhő [J/kg.K] és m a tömeg [kg].  

Ahogy azt a 4.1.2 fejezetben említettem, a parazita hőáram FK hatása egy ún. „offset” 

kompenzációs lépéssel kiküszöbölhető. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy két olyan 

különböző mérési elrendezést alkalmaztam (4.9. ábra), amelyek eredményeinek 

összevetésével a parazita hőáram kompenzálható a mérési eredményekben.   

 

4.9. ábra: A mérőrendszer „offset” kalibrációja 

Az első esetben az adatrögzítő (AR) a mérési pontok (MP) után haladt a kemencében. 

Ez azt eredményezte, hogy TMP>TAR és FK parazita hőáram értéke pozitív volt (4.1) 

hőegyensúlyi egyenletben. A második esetben az adatrögzítő a mérési pontok előtt 

haladt a kemencében, ami miatt FK negatív értékű volt (4.1)-ben. A két ellenkező 

esetben a szenzorra felírt hőegyensúlyi egyenletek összeadásával a parazita hőáram 

hatása kiküszöbölhető. 
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Ez viszont megkétszerezi az elvégzendő mérések számat, ami már így is a módszer 

kidolgozásának egy kritikus paramétere volt. Ezért ehelyett inkább összehasonlítottam a 

két különböző elrendezésből származó 2×20 mérési eredményt, és egy korrekciós 

számot határoztam meg. Tapasztalataim alapján az első elrendezésből származó 

hőátadási tényezők 9−11%-al voltak nagyobbak, mint a másodi elrendezésénél mértek. 

Így a parazita hőáram hatása egy K=0.95 szorzótényezővel kompenzálható, ha csak 

kizárólag az első elrendezést alkalmazzuk a mérések során. 

A hőátadási tényezők (α) így (4.1), (4.5) és (4.6) számíthatók: 

( )∫ −

=
rt

t

MPHMP

MP

tTtTA

KQ

0

)()(

α  [W/m2K] (4.7) 

Az eredményeim bizonyították, hogy a parazita hőáram nem elhanyagolható a hőelemes 

mérések során, holott találni erre példát az irodalomban [4.1, 4.2]. Ugyan a hőelemek 

abszolút mérési pontatlansága ±0.5°C, de a hőmérséklet integrálása miatt (4.7) a 

hőátadási tényező meghatározási hibájának várható értéke nullához tart. 

A mérési sorozat első lépésének (4.1.2 fejezet) eredményeiből, (4.7) segítségével 

meghatároztam a referencia fúvókasor hőátadási tényezőjét αref
(h,z), külön minden 

fűtőzónában (z) a magasság függvényében (h). A második lépes eredményei alapján 

minden egyes fúvókasor (n) – adott magasságon mért (15mm) – hőátadási tényezőjét 

összehasonlítottam a referencia soréval, minden fűtőzónában külön-külön: 

)mm15(/)mm15(),( refn
zn ααη =  (4.8) 

Ezek után, az első két lépés alapján az egész kemencére vetítve meghatározható a 

hőátadási tényező, a fúvókasorok, fűtőzónák és mérési magasságok függvényében: 

),(),(),,( zhznhzn
refαηα =  (4.9) 

A K-típusú hőelemek anyaga: NiCr(90:10) – NiAl(95:5), amely anyagok fizikai 

paraméterei jól ismertek, így a mérési pontok számításokhoz szükséges fizikai 

paraméterei pontosan számíthatók (4.1. táblázat). 

4.1. táblázat: A mérési pont fizikai paraméterei 
Tulajdonság Érték 
Ekvivalens sűrűség, ρMP [kg/m3] 8.21×103 
Ekvivalens fajhő, cMP [J/kgK] 4.74×102 
Átmérő, rMP [m] 0.40×10-3 
Effektív felület, 2

MP3/4 rAMP ⋅⋅= π   [m2] 1.04×10-6 

Térfogat, 3
MP6/4 rVMP ⋅⋅= π  [m3] 1.31×10-10 

Tömeg, 
MPMPMP Vm ⋅= ρ  [kg] 1.07×10-6 
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4.4. A mérési módszer alkalmazása 

A vizsgált kemence egy szokványos, ólmos forrasztásra kidolgozott hőntartó 

hőprofilt alkalmazott, az egyes zónákban beállított hőmérséklet értékek a 4.2 

táblázatban láthatók. 

4.2. táblázat: Beállított hőmérséklet értékek 
Fűtőzóna Hőmérséklet [°C] 

1 120 
2 150 
3 150 
4 160 
5 180 

6 (peak 1) 245 
7 (peak 2) 235 

 

A meghatározott α(n,z,h) értékeket egy lineáris interpoláció után az egész 

kemencére vetítve egy összefüggő felületként, mérési magasságonként érdemes 

ábrázolni (4.10. ábra).  

 

4.10. ábra: A vertikális gázáramok hőátadási tényezőjének eloszlása a kemencében, 12 
mm-re a hordozótól 

Így tulajdonképpen a hőátadási tényező eloszlását vizsgálhatjuk a kemencében egy adott 

mérési magasságon. Sajnos a 7. fűtőzónában mért eredményeket nem tudtam 

feldolgozni, mivel a kemence beállításai miatt ebben a zónában túl kicsi volt a 

hőmérsékletváltozás (1−2°C), így nem lehetséges a mérés kiértékelése.  

A 4.10. ábrán látható eredményeket egy frissen tisztított és szervizelt kemencében 

mértem. Egy adott zónán belül, az egyes fúvókasorok hőátadási tényezője között 15–

25%-os eltérést tapasztaltam. A vizsgált kemence hat éves volt, ezért véleményem 
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szerint a különbségek az olyan működés közben kopó alkatrészeknek köszönhetők, mint 

például a gázáramlást létrehozó ventillációs rendszer. Valamint általánosságban 

elmondható, hogy a hőátadási tényező nagyobb a hordozó közepén, mint a szélein, 

amely hatás a hordozó felett kialakuló gázáramlási viszonyoknak köszönhető. 

Az újraömlesztő kemencékben a forraszpasztákból felszabaduló folyasztószer 

maradványok egy része a kemencén belül, a fúvóka-mátrixokon csapódik le, ezzel 

némileg eltömítve azt. Ez a hatás befolyásolja a kemencébe lépő vertikális gázsugarakat 

és ezzel együtt minden bizonnyal azok hőátadási tényezőjét is! Éppen ezért a fent 

bemutatott mérést a tisztítást követően három hónappal is elvégeztem. Az eredmények 

egy része a 4.11. ábrán látható. 

 

4.11. ábra: A vertikális gázáramok hőátadási tényezőjének eloszlása a kemencében, 12 
mm-re a hordozótól (három hónap használat után) 

Ebben az esetben a maximális különbség egy adott zónán belül a fúvóka sorok 

hőátadási tényezői között már a 85%-ot is elérte. A legnagyobb különbségek a 4. és 5. 

zónában keletkeztek, ahol a folyasztószer aktivációja történik, és a pasztából történő 

kipárolgása a maximális. Így a mérési módszerem segítségével a folyasztószerek ugyan 

már eddig is ismert hatása számszerűsíthetővé vált a kemence fűtőképességében. 

A mérési módszerem amellett, hogy az újraömlesztéses forrasztás modellezéséhez 

szükséges paraméterek meghatározására szolgál, a kemence működését is hatékonyan 

ellenőrizheti. A mérési ciklusok számának csökkentésével elértem, hogy mindezt 

gyártási körülmények között tehetjük, ami az elektronikai ipar számára elengedhetetlen 

feltétel. Az elektronikai iparban alkalmazott alkatrészek és hordozók felületi érdessége 
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között az eltérés igen csekély, így az acélköpenyű hőelem segítségével meghatározott 

hőátadási együtthatók bármely elektronikus alkatrészre érvényesnek tekinthetők. 

 

4.5. Vertikális fűtőgáz-sugarak hőátadási tényezőjének karakterisztikája 

A kutatásom következő lépcsőfokaként, a 4.1. fejezetben tárgyalt mérési módszer 1. 

lépése segítségével meghatároztam a fúvóka-mátrixos újraömlesztő kemencébe fújt 

vertikális fűtőgáz-sugarak hőátadási tényezőjének jellemző karakterisztikáját a 

hordozótól mért távolság függvényében.  

A karakterisztika meghatározásához ebben az esetben négy darab „referencia” 

fúvóka-sort választottam a hordozó felett (4.12. ábra), hogy a 4.1.4. fejezetben említett, 

a hordozó közepén történő hőátadási tényező növekedést kompenzáljam, és ezzel egy 

objektívabb eredményt kapjak.  

 

4.12. ábra: A karakterisztika mérés elrendezése (felülnézet) 

A mérések során négy, felépítésében és működésében azonos (fúvóka-mátrixos), 

azonban a zónák méretében és számában némileg eltérő kemencét vizsgáltam. Így a 

mérési magasságokat relatív skálában adom meg, amik a következők voltak: H/2, H/2.5, 

H/3.5, H/5.5, H/12 és H/60, ahol H a hordozó és a fúvóka-mátrix távolsága. Ezek 
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alapján a vertikális fűtőgáz-sugarak hőátadási tényezőjének karakterisztikáját összesen 4 

(kemence) x 7 (zóna) x 4 (fúvókasor) = 106 db mérés alapján állítottam fel. 

Az egyik nyolczónás kemencére vonatkozó eredmények a 4.13. ábrán láthatók. Az 

ábráról leolvasható, hogy még egy adott kemencén belül is 15–20%-os eltérés 

tapasztalható a fűtőzónák azonos magasságon mért hőátadási tényezői között. Ami – 

ahogy azt a 4.4. fejezetben tárgyaltam – a működés közben kopó alkatrészeknek, 

valamint a zónák eltérő szennyezettségének köszönhető. 

 

4.13. ábra: Az egyik nyolczónás kemencében mért eredmények 

 

4.14. ábra: A vertikális fűtőgáz-sugarak hőátadási tényezőjének jellemző 
karakterisztikája a mérési magasság függvényében 

Ezért a vertikális fűtőgáz-sugarak karakterisztikájában nemcsak a fent említett mérési 

magasságot, hanem a hőátadási tényezőt is relatív skálán adom meg. A karakterisztika a 
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4.14. ábrán látható, amelynek minden egyes pontját 106 mérési eredményből 

határoztam meg. 

A vertikális fűtőgáz-sugarak hőátadási tényezője a kemencében a hordozóhoz 

közeledve H/2.5-es magasságig állandónak tekinthető. Az H/2.5 és H/12 szakaszban 

lineárisan csökken 2.9 -3.9 W/m2K/mm-es gradienssel, majd H/12-es magasság alatt a 

csökkenés még meredekebbé válik. Az eredményeim alapján kijelenthető, hogy a 

kemencébe fújt vertikális fűtőgáz-sugarak hőátadási tényezője nem tekinthető 

állandónak, hanem nagymértékben függ a hordozótól mért távolságtól. A vertikális 

gázsugarak csak a hordozótól mért H/2.5-es magasságig tekinthetők stabilnak, innentől 

megkezdődik a hordozó felszínén lévő radiális áramlási rétegbe történő 

becsatlakozásuk, amit részletesen a következő fejezetben tárgyalok.  

Az eredményeim alkalmazásával a fúvóka-mátrixos újraömlesztő kemencékben 

elegendő α0 meghatározása a H/60 magasságon, amiből az adott fúvókasor hőátadási 

tényezőjének karakterisztikája kiszámítható.  
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5. A radiális áramlási réteg hőátadási tényezőjének iránykarakterisztikája  
(II. TÉZISCSOPORT)  

A kemencébe belépő vertikális irányú fűtőgáz-sugarak – a 4.2. fejezet eredményei 

alapján – csak a hordozótól mért H/2.5-es magasságig tekinthetők vertikálisnak, 

innentől egy átmenti szakaszba lépnek, amely során becsatlakoznak a hordozó felszínén 

lévő összefüggő radiális irányú áramlási rétegbe (részletesen később). Ennek a radiális 

áramlási rétegnek ugyancsak nagy szerepe van a kemencében forrasztott áramkörök 

hőprofiljának kialakításában, ezért a hőátadási tényezőjének meghatározása szintén 

fontos feladat.  

Mindemellett az a megszokott gyakorlat, hogy a kemencéket dupla szállítószalagos 

kivitelűre tervezik, azonban a felhasználók csak egy szállítószalaggal alkalmazzák, 

amely aszimmetrikusan helyezkedik el a kemence hossztengelyével párhuzamosan. Az 

újraömlesztő kemencékkel kapcsolatos kutatásom egyik alapkérdése volt, hogy ez a 

körülmény hogyan befolyásolja a radiális áramlási réteg kialakulását.  

 

5.1. A kemence gázáramlási modellje 

A fúvóka-mátrixos kemencébe belépő vertikális fűtőgáz-sugarak útjának x-z sík 

szerinti metszete az 5.1. ábrán látható (az x irányt tekintsük a hordozó mozgási 

irányának a kemencében). A koordináta rendszer nulla pontját a vizsgált hordozó 

geometriai középpontjába helyeztem.  

 

5.1. ábra: Gázáramlás a hordozó felett (x-z síkú keresztmetszet) 

A fúvóka-mátrixból kilépő vertikális gázsugarak mozgási iránya a hordozó felszíne 

felett megváltozik. Egy adott fúvókából kilépő gázsugár áramlási irányának változása a 

kemencében haladó hordozó helyétől függ. A z-x sík esetén a fő áramlási irányok 

határa, a szimmetria miatt jó közelítéssel a hordozó középpontjába tehető, bár a hordozó 

mozgása miatt ez határvonal is rendelkezik némi oszcillációval a középpont körül lévő 
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kicsiny sávban, azonban ezt most hanyagoljuk el. A kemence szimmetrikus az x tengely 

mentén, ezért feltételezhető, hogy a –x és a +x irányokba szállított energiamennyiség is 

közel azonos.  

A kemence y-z sík szerinti metszete az 5.2. ábrán látható. Az általam vizsgált 

kemence is csak egy szállítószalagot tartalmazott, amely aszimmetrikusan helyezkedett 

el a kemencében (h1=175mm és h2=385mm). 

 

5.2 .ábra: Gázáramlás a hordozó felett (y-z síkú keresztmetszet) 

A forrasztási folyamat során a hordozó az y tengely mentén rögzített (a szállítószalag 

oldalai által, 5.2. ábra), ezért az y tengely mentén a fő áramlási irány változásának 

határvonala is rögzített, de feltételezésem szerint, a szállítószalag aszimmetriája miatt 

nem a hordozó középpontjában, hanem attól jobbra -y irányban. Mivel a szállítószalag 

középpontjától balra nagyobb hely van a kemencében, mint jobbra, így nagyobb a +y 

irányba szállított anyag és ezzel együtt az energiamennyiség is, ami miatt nagyobb lesz 

a hőátadási tényező is a +y irányba, mint a –y irányba.  

Most vizsgáljuk meg a gázáramlást csak egyetlen fúvókára nézve. A gázáramlást 

modellezzük a következőképpen: a fúvóka-mátrixból kilépő, különálló vertikális 

fűtőgáz-sugarak a hordozó felszíne felett egy összefüggő radiális áramlási réteget 

alkotnak. A hordozó egy adott pontjában a radiális áramlási réteg irányát a fent említett 

határvonal szabja meg. Bontsuk a radiális áramlási réteget további m db. L(1) – L(m) 

elemi rétegre. Ezekben az elemi L rétegekben tekintsük az áramlási paramétereket 

állandónak. Az 5.3. ábrán egy vertikális gázsugár radiális áramlási rétegbe történő 

becsatlakozásának modellje látható állandósult állapotban. 
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5.3. ábra: Gázsugár becsatlakozása a radiális áramlási rétegbe (síkmetszet) 

(Az 5.3. ábrán a szaggatott vonalak az L rétegek határait jelölik, és nem áramlási 

vonalakat). Mivel az áramlási paraméterek megváltozása több nagyságrenddel 

gyorsabb, mint a hőmérsékletváltozás és a szállítószalag mozgása, ezért a modellt 

izotermikusnak és stacionáriusnak tekinthetjük.  

Tanulmányozzuk egy elemi ∆V térfogatú gázmennyiség mozgását a kemencében! Az 

m tömegű [kg] és ρ sűrűségű [kg/m3] gáz a ∆V térfogatban [m3] egy Ra sugarú [m] 

körvonal mentén lép a radiális áramlási rétegbe. A körvonalon v sebességgel [m/s] 

mozgó m tömegre egy Fcp centripetális erő [N] hat, amivel egy normális irányú 

nyomásváltozásból dp/dn [Pa] adódó erő Fp(n) [N] tart ellent. Az Fp(n) az egyszerűsített 

Euler egyenlet alapján számítható [5.1]: 
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A belépő vertikális gázsugár rétegleválása a radiális áramlási réteg irányába indul meg. 

A belépési körvonalak Ra sugara L(1)-től L(m) felé haladva egyre csökken. Ez azt 

okozza, hogy a normális irányú nyomásváltozás is egyre nő a hordozó felé haladva: 

)(/d...)2(/d)1(/d mdnpdnpdnp <<< , és ezzel együtt az áramló gáz sűrűsége is (az 

izotermikus feltétel miatt). 

A stacionárius modell momentum egyenlete (Navier–Stokes egyenlet) a következő 

[4.3]: 
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ahol g gravitációs erő, Φ  feszültség tenzor és ∇  a nabla vektorgenerátor. Gázok esetén 

a gravitációs gyorsulást elhanyagolhatjuk. A feszültség tenzor a húzásból σ [Pa] és a 

nyírásból τ [Pa] származó feszültségeket tartalmazza. A modellünkben a húzásból 

származó feszültségnek a nyomás: p−=σ , míg a nyírásból származónak a súrlódás 

feleltethető meg. Azonban számottevő súrlódás csak az L(m) rétegben lép fel a radiális 

áramlás és a hordozó felszíne között. (Az elemi áramlási rétegek egymás közötti 

súrlódását elhanyagolhatjuk). Ezért mindössze 
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kell számolnunk, ahol µ a gáz dinamikus viszkozitása [kg/m.s]. Így a feszültség 

tenzorunk a következő elemeket tartalmazza: 
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A feszültség tenzor alapján (5.4) a momentum egyenlet (5.2) egyszerűsíthető, 

komponensenként kifejtve:  
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Az (5.5)–(5.6)-os egyenletek alapján leginkább a nyomásváltozás befolyásolja az 

áramló gáz sebességét (kivéve az L(m) réteg, ahol a súrlódási is számottevő lehet). 

Ahogy azt fentebb tárgyaltam, az L rétegekben a hordozóhoz közeledve a nyomás egyre 

növekszik (5.3. ábra), ami a sűrűségnövekedés mellett áramlási sebesség növekedést is 

jelent. Következésképpen, a növekvő sűrűség és áramlási sebesség növekvő hőátadási 

tényezőt is eredményez a radiális áramlási rétegben a hordozóhoz közeledve.  
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5.2.Az iránykarakterisztika mérés 

A vertikális gázsugarak esetében a legjobb jellemzést és összehasonlítást a hőátadási 

tényező eloszlásának mérése jelentette, mivel abban az esetben a gázáramlásnak volt 

dedikált iránya (a hordozó felé irányuló). A radiális áramlási réteg esetében viszont nem 

beszélhetünk dedikált áramlási irányról, mivel az függ a helytől. A radiális áramlás 

jellegéből adódóan célszerűbb iránykarakterisztika mérést végezni. A hordozó ugyan 

mozog a kemencében, de több nagyságrenddel lassabban, mint az áramló gáz, így a 

mérések során a radiális réteget állandósult állapotúnak tekintem, így annak statikus 

irány-karakterisztikája minden egyes zónában meghatározható. 

A hőátadási tényező meghatározásának elve teljesen analóg volt a 4. fejezetben 

ismertetett módszerrel, ezért a hőelemek tulajdonságait és a mérési eredményekből 

történő számításokat itt nem ismertetem, csak az iránykarakterisztika mérés módszerét.  

A hőmérsékletváltozás mérésére ugyancsak a 4.1. fejezetben tárgyalt K-típusú, 

acélköpenyes hőelemet alkalmaztam. A radiális áramlási rétegben is hat különböző 

magasságon végeztem méréseket, amelyek a következők voltak: 1, 3, 6, 9, 12 és 15mm. 

A hőelemeket egy mérőkapuban rögzítettem, amely pozícióban tartotta őket a mérések 

során (5.4. ábra). A kapu elülső és hátulsó oldali nyitottak voltak, hogy a radiális 

áramlási réteg át tudjon haladni rajta, a kapu teteje viszont megvédte a hőelemeket a 

belépő vertikális gázsugarak zavaró hatásától. A kapu 0.8mm vastagságú FR4-es 

lemezből készült, a hossza és a szélessége egyaránt  30mm volt, míg a magassága 

20mm. A hőelemet a kapu bal oldalán található lyukakon keresztül jutottak a kapu 

belsejébe, majd egy L alakot leírva a kapu bejárata felé néztek. 

 

5.4. ábra: A mérőkapu 
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Az iránykarakterisztika méréséhez egy 175x175 mm-es üres FR4-es (üveg erősítésű 

epoxy) hordozót alkalmaztam, amelyen mérési helyeket (ML) jelöltem ki (5.5. ábra). Az 

iránykarakterisztika nulla pontjának a hordozó középpontját választottam. A mérési 

helyek hordozó középpontjától 30mm-es távolságban, és egymáshoz viszonyítva 30° 

szögben helyezkedtek el, összesen 12 db. A kalibrációs mérések során kiderült, hogy a 

hordozó középpontjától 10mm-re a radiális áramlási réteg már stabil, ami azt jelenti, 

hogy a 10–70mm-es tartományban irreleváns, hogy hol végzem a mérést (én a 30mm-t 

választottam). A mérőkaput minden mérésnél valamelyik mérési helyre tettem úgy, 

hogy a hordozó középpontja felé nézzen. (Mivel az adatrögzítőm csak hat csatornás 

volt, ezért a 12 db. mérési hely, 12 db. mérést jelentett).  

 

5.5. ábra: Az iránykarakterisztika mérés elrendezése (felülnézet) 

 

5.3. Az iránykarakterisztika ábrázolása és kiértékelése 

A radiális áramlási réteg hőátadási tényezőjének iránykarakterisztika mérése során 

is a 4.2. táblázatban bemutatott zónabeállításokat alkalmaztam. A mért és számított 

eredményekből a következőképpen tudunk háromdimenziós iránykarakterisztikát 

alkotni: a 12 db. mérési hely eredményeit a hordozó x-y síkja felett ábrázolom a mérési 

magasság függvényében. Azonban az x-y síkon nem a mérési távolságot (30mm), 

hanem a mért hőátadási tényezőket ábrázolom. A jobb kiértékelhetőség miatt a 
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szomszédos mérési eredményeket lineáris interpoláció segítségével összekötöm egy 

adott magasságon horizontális, míg egy adott mérési helyen vertikális görbék 

segítségével. Ebben a formában az eredményeim kiértékelése egyszerű, mivel a 

hőátadási tényező minden magasságon és irányban meghatározható. A 4.20. ábrán egy 

ilyen iránykarakterisztika látható, amelyet a vizsgált kemence 6. fűtőzónájában mértem. 

A karakterisztikán az x és y irányokban mért legkisebb és legnagyobb értékeket is 

jelöltem. 

 
5.6. ábra: A hőátadási tényező háromdimenziós iránykarakterisztikája (6. zóna) 

Az 5.6. ábrán látható iránykarakterisztika ugyancsak a 6. zóna eredményeit ábrázolja, de 

az összes többi fűtőzónában is jellegre teljesen megegyező eredményeket kaptam. 

Mindössze a mért értékekben van eltérés, ami működés közben kopó alkatrészeknek, 

valamint a zónák eltérő szennyezettségének köszönhető. 

Ahogy az az 5.1. fejezetben bemutatott gázáramlási modell alapján várható volt, a 

radiális áramlási rétegben a hőátadási tényező értéke a hordozó felszínéhez közeledve 

egy adott magasságig egyre növekszik (a csúcsértékét 3–4mm körül veszi fel), ez a 

hatás a növekedő sűrűségnek és áramlási sebességnek köszönhető. Azonban a hordozó 

közvetlen közelében (0–1mm) az áramló gáz és a hordozó közötti súrlódás is szerepet 

játszik, ami jobban lassítja az áramlást, mint amennyire a gáz sűrűsége nő, ezzel 

nagyban lecsökkentve a hőátadási tényező értéket. 



68 

Az iránykarakterisztika alapján megállapítható, hogy a radiális áramlási réteg 

hőátadási tényezője nagyban függ a kemence felépítésétől. A hőátadási tényező 

80−120%-al nagyobb a zónák ki- és bejáratai irányába, mint a zónák falai felé. Ami 

ennél még lényegesebb, hogy a szemközti falak irányába mért hőátadási tényezők 

között is lényeges 30−40%-os különbséget tapasztaltam (ML90 és ML270), ami – ahogy 

azt előzetesen feltételeztem a 4.3.1. fejezetben – minden bizonnyal a szállítószalag 

aszimmetrikus elhelyezkedésének köszönhető. A ki- és bejáratok irányába mért 

hőátadási tényezők között mindössze 1−5% a különbség (ML0 and ML180). A fent 

említett négy darab dedikált mérési hely eredményeit az iránykarakterisztikából 

kiemelve, külön is ábrázoltam az 5.7. ábrán. 

 
5.7. ábra: Az ML0, ML90, ML180 és ML270 mérési helyek eredményei 

Ekkora fűtési teljesítménybeli eltérések egy szerencsétlen alkatrész elrendezés 

esetén könnyedén forrasztási hibához vezethetnek. Azonban, ha tisztában vagyunk a 

kemencénk képességeivel, pontos szimuláció, hiba előrejelzés és az alkatrész elrendezés 

optimalizálása végezhető, amely lépésekkel a nem kívánt hibák elkerülhetők. A mérési 

elvem (esetlegesen kisebb módosításokkal) nemcsak újraömlesztő kemencékben 

alkalmazható, hanem más olyan kemencében is, ahol konvekciós fűtés történik. 

 

5.4. Radiális áramlás hőátadási tényezőjének karakterisztikája 

A kutatásom következő lépcsőfokaként, az 5.2. fejezetben tárgyalt mérési módszer 

segítségével meghatároztam a fúvóka-mátrixos újraömlesztő kemencében a radiális 

áramlás jellemző karakterisztikáját a hordozótól mért távolság függvényében.  
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A karakterisztika felállításához – az előzőekkel ellentétben – most csak négy mérési 

helyen mértem, amelyek a következők voltak: ML0, ML90, ML180 és ML270 (4.19. ábra). 

Az iránykarakterisztika mérés alapján úgy találtam, hogy ezek a radiális áramlás 

legmeghatározóbb pontjai. A mérések során négy, felépítésében és működésében 

azonos (fúvóka-mátrixos), azonban a zónák méretében és számában némileg eltérő 

kemencét vizsgáltam. Így a mérési magasságokat relatív skálában adom meg, amik a 

következők voltak: H/2, H/2.5, H/3.5, H/5.5, H/12 és H/60, ahol H a hordozó és a 

fúvóka-mátrix távolsága. Így a vertikális fűtőgáz-sugarak hőátadási tényezőjének 

karakterisztikáját összesen 4 (kemence) x 7 (zóna) x 4 (fúvókasor) = 106 db mérés 

alapján állítottam fel. 

Az egyik nyolczónás kemencére vonatkozó, az ML90-es mérési hely eredményei az 

5.8. ábrán láthatók.  

 

5.8. ábra: Az ML90–es mérési hely eredményei 

 

5.9. ábra: Az ML270–es mérési hely eredményei 
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Az ábráról leolvasható, hogy ebben az esetben is – csak úgy mint a vertikális 

gázsugarak mérésénél – tapasztalható a fűtőzónák közötti 15–20%-os eltérés az azonos 

magasságon mért hőátadási tényezői között. Ez (ahogy azt a 4.4. fejezetben tárgyaltam) 

a működés közben kopó alkatrészeknek, valamint a zónák eltérő szennyezettségének 

köszönhető. Ezen felül ebben az esetben még az egyes mérési helyek eredményei között 

is nagy értékbeli különbségek tapasztalhatók (II/2. Tézis), holott a görbék jellegre 

megegyeznek (5.8. és 5.9. ábrák).  

Ezért a radiális gázáramlás karakterisztikája esetén is – a mérési magasság mellett – 

a hőátadási tényezőt is relatív skálán adom meg. A karakterisztika az 5.10. ábrán 

látható, amelynek minden egyes pontját 106 mérési eredményből határoztam meg. 

  

5.10. ábra: A radiális gázáramlás hőátadási tényezőjének jellemző karakterisztikája a 
mérési magasság függvényében. 

Ahogy már az 5.3. fejezetben is tárgyaltam, a radiális áramlási réteg hőátadási 

tényezője függ a hordozótól mért távolságtól. A mért karakterisztika alapján, a 

hőátadási tényezője a hordozóhoz közeledve a H/2 – H/12 szakaszban egyre nagyobb 

mértékben nő, a H/12-es magasságra eléri a H/2-es magasságon tapasztalt kiindulási 

érték 160%-át. A H/12 – H/60 szakaszban viszont meredeken csökken, és a H/60-as 

magasságon újra eléri a kiindulási értéket (α0-át). (H a hordozó és a fúvóka-mátrix 

távolsága). Az eredményeim alkalmazásával, egy fúvóka-mátrixos újraömlesztő 

kemencében elegendő α0 meghatározása a H/60 vagy H/2 magasságon, amiből az adott 

mérési helyen a radiális áramlási réteg hőátadási tényezőjének karakterisztikája 

kiszámítható. 
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6. Háromdimenziós termodinamikai modellek újraömlesztéses 
forrasztási hibák vizsgálatára (III. TÉZISCSOPORT)  

Az újraömlesztő konvekciós kemencékben mért paraméterek azon túl, hogy a 

kemence működését jellemzik elengedhetetlenek a kemencében lezajló termikus 

folyamatok megértéséhez és modellezéséhez. Amint azt a 3. fejezetben tárgyaltam, 

jelenleg nagyon kevés olyan modell létezik, amellyel a konvekciós kemencékben lezajló 

termikus folyamatok szimulálhatók az alkatrészek szintjén. Így a kutatásom következő 

fázisában adott volt a cél: az általam meghatározott kemence paraméterek 

felhasználásával olyan újszerű termikus modellek megalkotása, mellyel konvekciós 

kemencében, az újraömlesztéses forrasztás során fellépő hibajelenségek vizsgálhatók és 

értelmezhetők.  

 

6.1. A modellek kutatását indikáló hibajelenség 

Ahogy azt a 4. és 5. fejezetben kifejtettem, a konvekciós újraömlesztő kemencékben 

a hőátadási tényező és ezzel együtt a szállított konvekciós hőteljesítmény is erősen 

helyfüggő. Így egy nagyobb méretű alkatrész esetén az egyes oldalaira szállított 

konvekciós hő nagyban különbözhet. Emellett az alkatrészek – különösen a nagyméretű 

teljesítmény alkatrészek – olyan anyagokból épülnek fel, amelyek hővezetési 

tulajdonságai nagyságrendekkel eltérnek egymástól (pl. fémek, műanyagok, szilícium, 

stb…). Következésképpen, nemcsak a szerelőlemez szintjén, de akár egy nagyobb 

méretű alkatrészen belül is számottevő hőmérsékleti gradiensek alakulhatnak ki a 

forrasztás során, ez pedig az alkatrészek forrasztás közbeni elúszásához vezethet. Az 

alkatrészelúszások döntő többsége a hibásan megtervezett hordozó topológiának 

köszönhető, amely a gyártás folyamán már csak igen magas költségráfordítással 

módosítható, ezért az ilyen típusú hibák esetében a termikus szimulációval történő 

megelőzés nagy jelentőséggel bír.  

Az alkatrészelúszás oka a következő: az alkatrészben létrejövő inhomogén 

hőmérséklet-eloszlás miatt, az alkatrész forrasztási felületein időben differenciáltan 

történik meg a forrasz megolvadása. Ezáltal a felületi feszültségből szármató nedvesítési 

erő különbségek alakulnak ki a különböző forrasztási felületek között, ami miatt az 

alkatrész elmozdul a helyéről (1.1. ábra). Az alkatrészelúszás súlyos hiba, mivel 

zárlatot, nyitott kötéseket eredményezhet, és emellett lerontja a forrasztott kötések 

mechanikai stabilitását és élettartamát. 
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A kutatásom során a TO-263-as tokozású alkatrészek elúszását vizsgáltam (6.1. 

ábra). Ez a toktípus hozzávetőleg ~0,5 cm3 térfogatú, 2–7 kivezetést tartalmaz, és 

általában valamilyen teljesítmény IC-nek ad helyet, amit a tok alján lévő hűtőborda 

belső felére szerelnek (6.2.a ábra). A kivezetések a tokon belüli huzalkötéseken 

keresztül csatlakoznak az IC-hez. 

 

6.1.a ábra: TO-263 tok (mérete: 3mm6910 ×× ); 6.2.b ábra: Elúszott TO-263 tok 

Az egész alkatrésztok epoxy gyantából épül fel. Az alkatrész szerelése során a 

hűtőbordát a kivezetésekkel egyszerre a hordozóhoz forrasztják. A hűtőborda alatt 

található forrasztási felület topológiája a következő: az alapja egy összefüggő 

vezetőfelület, amin hőelvezető viákat, valamint forrasztási felületeket találunk (6.2.b 

ábra). A hőelvezető viák célja a hődisszipáció elsegítése az alkatrész működése során. 

 

6.2,a ábra: TO-263-as tok hűtőbordája; 6.2,b ábra: a hűtőborda forrasztási felülete 

A forrasztási felület bonyolult topológiája miatt az ilyen típusú alkatrészek 

forrasztása nehézkes. A forrasztási felületen kialakuló nedvesítési erőegyensúly a 

szokásosnál is érzékenyebb, emellett a forrasztás során a hőelvezető viák is káros hatást 
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fejtenek ki, mivel a forrasztásra szánt hőt a hordozó túloldalára vezetik. Ezért a TO-263-

as tok esetében az alkatrészelúszás fokozottan előfordul.  

 

6.2. Háromdimenziós alkatrész szintű termikus modell 

Az alkatrészelúszás esetén a leglényegesebb a hűtőborda alatti forrasztási felület 

hőmérséklet-eloszlásának vizsgálata, mivel ez befolyásolja döntően a nedvesítési 

erőegyensúly kialakulását és ezzel együtt az alkatrész esetleges elúszását. Így erről a 

részről sokkal több információra van szükségünk, mint mondjuk az alkatrész epoxy 

testéről. Ezért egy olyan háromdimenziós alkatrész szintű modellt terveztem, amelynek 

a cellafelosztása a forrasztási helyeken finomodik, míg az alkatrész többi – a forrasztás 

szempontjából kevésbé fontos – részén elhanyagolásokat végez. Emellett a modell 

megtervezésénél az volt a célom, hogy a maximális pontosság mellett a modell 

komplexitása a lehető legkisebb legyen, ezáltal biztosítva a gyors számítási sebességet. 

 

6.2.1 A modell felépítése 

A modellben az „alkatrész szintű” kifejezés azt tükrözi, hogy a vizsgálatok során 

csak egy adott alkatrésszel és annak közvetlen környezetével foglalkozunk. Esetünkben 

az alkatrész szintű modell határait a 6.3. ábrán lévő piros vonalak jelzik (a modellbe az 

alkatrész alatti hordozórész is beletartozik).  

 

6.3. ábra: A modell határfelületei 

A modell felbontásához a Whalley által korábban alkalmazott (3.2.5 fejezet) 

termikus cellamódszert alkalmaztam azzal a módosítással, hogy én a harmadik 
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dimenziót is figyelembe vettem. Az alapcellának a téglatestet választottam (6.4. ábra), 

amely alakzat a modellezés szempontjából egyszerűen kezelhető és hasznos a változó 

cellafelosztás előállítása során. 

 

6.4. ábra: Az alap termikus cella 

A cellamódszer lényege, hogy a modellezni kívánt testet olyan termikus cellákra 

osztja, amely termikus tömegét a cellák középpontjában lévő termikus kapacitás [J/K]: 

VcC S ρ=  (6.1) 

reprezentálja, ahol cS az anyag fajhője [J/kg.K], ρ az anyag sűrűsége [kg/m3] és V a cella 

térfogata [m3]. A cella hővezetési képességét a cella középpontjából kiinduló és a 

cellafalaknál végződő termikus ellenállások [K/W] írják le: 
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ahol lx, ly és lz a cella fizikai méretei [m] és k a cella anyagának fajlagos hővezetési 

állandója [W/m.K]. 

A cellamódszer alapján minden cellán belül termikus egyensúlynak kell lennie, ezért 

a cellafelosztás során az alkatrészt alkotó különféle anyagok határfelületeit figyelembe 

kell venni. A modellem a következő típusú cellákat tartalmazta:  

• C1 – epoxy gyanta (az alkatrésztok anyaga), 

• C2 – réz (a hűtőborda és a kivezetések anyaga),  

• C3 – szilícium (az IC anyaga), 
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• C4 – N2 gáz (forrasztás közben az alkatrész körül található).  

Ezen felül néhány kompozit cella alkalmazása is szükséges olyan esetekben, amikor egy 

bizonyos anyag fizikai méretei túlmutatnak a modellünk felbontásán, ilyenek:  

• C5 – FR4 (a nyomtatott huzalozású hordozó alapanyaga: üvegszál erősítésű 

epoxy gyanta), 

• C6 – FR4 fémezéssel, 

• C7 – hőelvezető via. 

A fent említett cellatípusok legtöbbjének fizikai paraméterei az irodalomból származnak 

[6.1]. Azonban a C5, C6 és C7 cellatípusok esetén a fajlagos hővezetési állandót magam 

határoztam meg. Ez a C5 és C6-os cellák esetében egy FR4-es hordozókra vonatkozó 

rétegmodell alapján történt [6.2, 6.3], mivel a fajlagos hővezetési állandó nagyban függ 

a hordozó felépítésétől. A vizsgált hordozó rétegszerkezet a 6.5. ábrán látható.  
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6.5. ábra: Az FR4-es hordozó rétegszerkezet 

A modell alapján a laterális és vertikális fajlagos hővezetési állandók [W/m.K]: 

ttkk i

M

i

ilat /
1









= ∑

=

 (6.5) 









= ∑

=

M

i

iiver kttk
1

//  (6.6) 

ahol t a hordozó vastagsága, ki az i. réteg fajlagos hővezetési állandója és ti az i. réteg 

vastagsága. Az általam vizsgált hordozó rétegmodellje 7 db. epoxy gyanta és 9 db. 

üvegszál réteget és esetenként 1 db. réz réteget tartalmazott. Az epoxy gyanta és az 
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üvegszál esetében – amint az a 6.5. ábrán is jól látható – a rétegvastagságok nem 

tekinthetők állandónak, ezért ezekben az esetekben átlagos értékekkel számoltam. 

A C7-es hővezető viák esetében a fajlagos hővezetési állandó leginkább a via-fal 

fémezésének vastagságától függ [6.4]. Esetemben ez a via sugarának 10%-a volt, így 

[6.4] eredményeit alapul véve meghatároztam a számításnál alkalmazandó értékeket. A 

6.1. táblázatban összefoglaltam a különböző cellatípusokra vetítve a számítások során 

alkalmazott fizikai paramétereket. 

6.1. táblázat: A cellatípusok paraméterei 
k [W/m.K] Cella 

típus 
Cella anyaga cs [J/kg.K] ρ [kg/m3] 

Laterális (x, y) Vertikális (z) 
C1 Epoxy gyanta 1100 1500 0.25 0.25 
C2 Réz 385 8900 390 390 
C3 Szilícium 750 2300 120 120 
C4 N2

a) 0 0 0 0 
C5 FR4 600 1900 0.76 0.53 
C6 FR4 + fémezés 570 2100 14.49 0.55 
C7 Hőelvezető viab) 500 850 0.9 45 

a) Ezt a cellatípust csak a szilárd–gáz határfelületek keresésére használtam a modell leírása 
során, nem számítanak valódi termikus cellának. 

b)Hőelvezető viák esetén a lyukakat ekvivalens sűrűség bevezetésével modelleztem, amely 
sűrűség a fele volt a szimpla FR4 sűrűségének. 

 

Ahogy a bevezetésben említettem, a forrasztási helyeken finomabb, míg a modell 

többi részén durvább cellafelosztást alkalmaztam. A változó cellasűrűség előállításának 

technikája nagyon fontos a modell komplexitása és későbbi implementálhatóság 

szempontjából. Ahhoz, hogy a komplexitást alacsony szinten tartsam, a következő 

szabályt alkalmaztam a cellafelosztás során: szomszédos cellák esetén az egymás felé 

néző oldalaknak azonos méretűnek kell lenniük. Ez biztosítja, hogy minden cellának 

maximum hat darab szomszédja legyen, így a komplexitás a váltózó cellasűrűség esetén 

sem fog növekedni. Így bárhogy is alakítom a cellafelosztást, minden cellának ismerni 

fogom a szomszédjait és ezáltal a modell bármilyen felosztás esetén egyszerűen a 

cellaindexek alapján implementálható. Ha a cellák szomszédjainak számát nem 

maximálnám, akkor minden cella esetén teljes indukcióval kellene megvizsgálnom a 

szomszédossági viszonyokat az implementáció előtt.   

A cellafelosztás során, az előző bekezdésben ismertetett szabály a következőképpen 

tartható be:  

• első lépésben definiálok egy szabályos cellafelosztást minden tengely mentén 

metszősíkok segítségével, a cellahatárokat a metszősíkok metszési vonalai 

definiálják, 
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• a második lépésben minden egyes tengely mentén külön–külön a forrasztási 

helyeken interpolációval sűrítem, míg a forrasztás szempontjából érdektelen 

helyeken decimálással ritkítom a metszősíkokat. 

A 6.6. ábrán a vizsgált TO-263 tokhoz előállított változó cellasűrűségű felosztás látható. 

A jobb láthatóság kedvéért, csak bizonyos metszési vonalakat ábrázoltam és nem a 

teljes rácsot. 

 

6.6. ábra: A modell változó cellasűrűségű felosztása 

Ha az interpoláció és a decimálás foka megegyezik, akkor a modellben lévő cellák 

száma nem változik, és a szabályos felosztással megegyező cellaszám mellett több 

információt kapunk a forrasztás szempontjából lényeges helyekről, mint a 

lényegtelenekről. 

Egy adott cella típusa és fizikai helye a modellben a metszősíkok számozása alapján 

határozható meg, amely rendre nx, ny és nz a tengelyek szerint. Így a cellák és 

paramétereik indexelése a metszősíkok indexelését követi, eszerint egy cella 

hőkapacitása ),,( zyx nnnC  és hővezetési ellenállásai rendre ),,( zyx

x
nnnR , 

),,( zyx

y
nnnR  és ),,( zyx

z
nnnR  ahol a felső index az ellenállás cellán belüli pozícióját 

jelöli (6.4. ábra). 

 

6.2.2. A modell matematikai leírása 

A modellben a termikus folyamatokat szimpla hővezetési (2.5) és a Newton (2.3) 

egyenletek segítségével írtam le. A modellt leíró differenciálegyenlet rendszert a véges 

differenciál módszerével (FDM) oldom meg azért, hogy a modell a lehető 
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legegyszerűbben és egyben leggyorsabban számoljon. Egy cella 

hőmérsékletváltozásának kiszámítása a visszaszámoló Euler képlet alapján: 

n

nnnn
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d
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 (6.7) 

ahol Tn a cella hőmérséklete [K], t az idő [s], Fn a hőáram [W] és Cn a cella 

hőkapacitása [J/K]. A modellben a következő határfeltételeket alkalmaztam:  

• a szilárd-gáz határfelületeken csak konvekciós hőcserét feltételezek és a 

konvekciós hő mindig a gázból a szilárd testbe áramlik (a fűtőgáz mindig 

melegebb, mint a forrasztott alkatrész); 

• a szilárd-szilárd határfelületeket adiabatikusnak tekintem (az alkatrész alatti 

hordozórész a hordozó többi részével nem cserél hőt); 

• az N2 típusú cellákat csak a szilárd-gáz határfelületek megkeresésére használtam 

a modell leírása során, ezek nem számítanak valódi termikus cellának; 

• a modellen belül a hő hővezetés útján terjed a cellák között; 

• a modellben a hősugárzás hatását elhanyagolom, mivel sugárzott hő aránya – 

konvekciós forrasztás esetén – elenyészően kicsi a bevitt konvekciós hőhöz 

képest; 

• a forraszpaszták látens hőjét elhanyagolom, mivel a modellben lévő anyagok 

összes tömegéhez képest elhanyagolható forraszmennyiség egyébként is kicsiny 

látens hője miatti többlet energia, a forrasztás közben a modellbe bevitt hőhöz 

képest nagyon csekély (lsd. 3.2.2. fejezet). 

A konvekciós hőáram leírása a Newton egyenlet segítségével a következő: 

( ))()(),( tTTrArtF nHC −= α  (6.8) 

ahol )(rα  a helyfüggő hőátadási tényező [W/m2K], A a cella fűtött felülete [m2] és HT  

a fűtőgáz hőmérséklete [K] (amelyet az alkatrész körül minden egyes zónában 

konstansnak tekintek). A szomszédos cellák közötti hővezetési hőáram: 
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1 )()(
)(  (6.9) 

ahol Rn-1 és Rn a szomszédos cellák közötti hővezetési ellenállások, míg Tn-1(t)–Tn(t) a 

szomszédos cellák közötti hőmérséklet különbség. 

A modellben azt a kiindulási feltételt alkalmazom, hogy )0(...)0()0( 21 nTTT ≅≅≅ , 

azaz a fűtés megkezdése előtt (az egyik zónából a másikba történő átlépés esetén is) a 

modellben lévő hőmérsékleti gradiens kicsi. Ez jogos feltételezés, mivel a vizsgált test 
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mérete igen kicsi. Ezért a szomszédos cellák között a hővezetési hőáram: 0)0( ≅KF , 

azaz a hővezetési hőáramot csak a konvekciós hőáram generálja. A (6.7)–(6.9) 

felhasználásával, valamint az alkalmazott cellafelosztási szabálynak köszönhetően egy 

cella hőmérsékletváltozását leíró differenciálegyenlet általános alakja a következő: 
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ahol k a szilárd-gáz határfelületek száma és 6-k a szomszédos cellák száma. 

Az egész modell leírásához azonban egy differenciálegyenlet rendszer szükséges. A 

cellaparaméterek és kiindulási feltételek megfelelő rendszerezésével ez a cellaindexelés 

alapján könnyedén generálható. Minden egyes cella egy hőkapacitással, hat darab 

oldallal és a hat oldal felé irányuló hat darab hőellenállással írható le. Így a 

hőkapacitások skalárként ),,( zyx nnnC , míg az oldalakat és a hőellenállásokat vektoros 

formában célszerű kezelni. Habár minden cellának csak három különböző méretű oldala 

van, ezeket mégis hatelemű vektorokban tároltam, amely módszer előnye a későbbikben 

válik láthatóvá. Egy adott cella esetén az oldalakat tároló vektor a következő: 
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ahol ),,(),,( zyx

x

zyx

x
nnnAnnnA

−=  a cella szemközti oldalait jelentik, amelyek 

párhuzamosak az x tengellyel, és így tovább a többi paraméter esetén is. A modell 

implementációjának megkönnyítése végett a hőellenállásokat érdemes hővezetésekké 

alakítani. Egy adott cellához kapcsolódó hővezetések vektorba rendezve: 
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A modell konstrukciója miatt, a modellben található szilárd-gáz határfelületeknél 

nullával való szorzás történik, mivel az N2 cellák hővezetését korábban nullának 

definiáltam. Így a hőveztéseket tartalmazó vektorokban automatikusan megjelölöm a 

szilárd-gáz határfelületeket. 

A modellben felhasználtam a korábban mért hőátadási tényezőket is, amiket hat 

dedikált iránynak megfelelően szintén hatelemű vektorokban tároltam:  
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ahol ),,( zyx

x
nnnα  az ),,( zyx

x
nnnA  oldalon értelmezett hőátadási tényező, míg 

),,( zyx

x
nnn

−α  az ),,( zyx

x
nnnA

− oldalon értelmezett hőátadási tényező, és így tovább. 

Nyilvánvalóan ),,( zyx nnnα  elemeinek azokon a helyeken kell nullának lenni, ahol 

),,( zyx nnnG  nem nulla, azaz ),,( zyx nnnα  minden olyan pozícióban nulla, ahol az 

adott cellának van szomszédos cellája. A modell általános leírása érdekében egy adott 

cella és a szomszédjai közötti hőmérséklet különbségeket is segédvektorokban tároltam:  
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Természetesen ),,( zyxK nnnT  csak ott tartalmazhat nullától különböző értéket, ahol az 

adott cellának van szomszédja. Ezt a feltételt a fentiek miatt a ),,( zyx nnnG  vektorral 

történő szorzás biztosítja. Ennek analógiájára a szilárd-gáz határfelületeket az 

),,( zyx nnnα  vektorral történő szorzással határozzuk meg. A (6.11)–(6.14) vektorok 

segítségével a modellt leíró differenciálegyenlet rendszer generátoregyenlete a 

következő:  
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Ha korábban nem maximáltam volna a cellák szomszédok számát, akkor a (6.11)–(6.14) 

vektorok NN ×  dimenziós mátrixok lennének (N a cellák száma), és a (6.15) 

generátoregyenlet leírása sokkal komplexebb lenne (nem beszélve a számítási idő 

növekedéséről).  

 

6.2.3. A modell implementálása és verifikálása 

A modellt MATLAB 7.0 környezetben implementáltam. A verifikálást méréssel és 

egy általános célú, széles körben alkalmazott FEM szimulációs rendszer (Comsol 3.3) 

eredményeinek összevetésével végeztem. A verifikálás során a szimulációhoz a 6.6. 

ábrán látható változó cellasűrűségű, 792 db. cellából álló felosztást, míg a mérésekhez 

szimpla K-típusú hőelemeket alkalmaztam. A vizsgálatokat egy újraömlesztő kemence 

6. fűtőzónájában végeztem (ahol a forraszpaszta megömlése történik), ólomos 

forraszokhoz alkalmas hőprofil használata mellett. Ugyan ólmos forrasztást vizsgáltam, 

de a modellem alkalmas ólommentes forrasztás szimulációjára is. A kiindulási feltételek 

a következők voltak: a modell kezdeti hőmérséklete C5.1780 °=  )T( ; a 

fűtőhőmérséklet C225 °=HT ; a fűtés ideje pedig 20s volt. A szimuláció során 

alkalmazott (korábban méréssel meghatározott) hőátadási tényezőket a 6.2. táblázatban 

foglaltam össze:  

6.2. táblázat: Hőátadási tényezők. 
α [W/m2K] (különböző irányokból) A hordozótól 

mért magasságon α
x α

-x α
y α

-y α
z α

-z  
1 mm 94.40 100.35 51.21 32.89 41.61 38.64 
3 mm 127.45 138.88 88.81 55.35 55.06 50.26 
6 mm 105.08 115.66 84.04 47.75 67.85 62.95 

 

A verifikáláshoz egy C1 típusú (az epoxy test jobb-aló sarkából) és egy C2 típusú (a 

hűtőborda bal-felső sarkából) cellát választottam, ezek hőmérséklet változását mértem 

és számoltam a saját módszerem és a Comsol 3.3 program segítségével. Az eredmények 

a 6.7. ábrán láthatók. 
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6.7. ábra: Az eredmények összevetése 

Az eredmények alapján megállapítottam, hogy a modellem jól közelíti a válóságot. Bár 

az én módszerem és a Comsol 3.3 felépítése merőben más, a számított eredmények is 

szinte teljesen megegyeznek egymással. 

A módszeremet alkalmazástechnikai oldalról is összehasonlítottam a Comsol 3.3-al. 

Az adatok bevitele és a modell felállítása mindkét rendszerben közel azonos időt és 

munkát vesz igénybe, azonban a módszerem számítási sebessége egy nagyságrenddel 

gyorsabb az általános célú FEM szimulátornál. Ugyanazon hardware konfiguráció 

mellett a módszerem kevesebb, mint 3 másodperces számítási időt produkált, míg a 

Comsol 3.3 több mint 52 másodperceset.  

Természetesen megvizsgáltam a módszerem stabilitását is. A 6.3. ábrán lévő 

vizsgált térrészre nézve a modell több mint 5000 cella esetén is stabil volt, amely 

esetben az átlagos cellaméret ~18 mm3 volt. Azonban a verifikáció alapján az átlagosan 

~1 mm3 cella méret (ami összesen ~800 cellát jelent) is bőven elég. Mindezek mellett a 

stabilitás nagyban függ az alkalmazott matematikai software számítási képességétől 

(jelen esetben a MATLAB 7.0-tól). 

 

6.2.4. A modell alkalmazása 

A modellt elsősorban a 6.1. fejezetben tárgyalt forrasztás közbeni alkatrészelúszás 

előrejelzésére alkottam meg, ezért az alkalmazási lehetőségeit is egy ilyen problémán 

keresztül prezentálom. Tegyük fel, hogy a forrasztás során egy szerencsétlen alkatrész– 

elrendezés miatt a TO-263-as tok szimmetria tengelyével párhuzamos oldalaira eltérő 
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konvekciós fűtőteljesítmény jut, ami miatt a két oldalon eltérő időben indul meg a 

forrasz megolvadása, ezzel felborítva a nedvesítési egyensúlyt, ami az alkatrész 

elúszását okozza. A módszerem segítségével a különböző forrasztási felületeken a 

forraszpaszta megolvadásának időpontjai számíthatók és ezeket összevetésével az 

alkatrészelúszás megjósolható. 

Ez esetben is a 6.6. ábrán látható változó sűrűségű cellafelosztást alkalmaztam, 

amelynek a x-y síkú vetülete a forrasztási felületeken a 6.8. ábrán látható. Ebben a 

felosztásban a 13 db. forrasztási felületet 31 db. cella reprezentálja, azonban egy adott 

forrasztási felülethez tartozó cellák a vizsgálat szempontjából összevonhatók. A vizsgált 

cellacsoportokat a 6.8. ábrán vastagabb vonallal kereteztem.  

 

6.8. ábra: A változó sűrűségű cellafelosztás x−y síkú vetülete a forrasztási felületeken 

Az elrendezés azt az esetet mutatja, amikor az alkatrész hossztengely párhuzamos a 

szállítószalag haladási irányával. A szimuláció során most is a 6.2. táblázatban lévő 

hőátadási tényezőket használtam. Látható, hogy számottevő különbség csak az A
-y és 

A
+y oldalakra érkező konvekciós hőteljesítmények között van, ezért az alkatrész 

elúszása az y tengely mentén várható. 

Y 

X 

(A-x) 

(A+x) 

(A+y) (A-y) 

 1  3   2a   2b   2c 

  5a   5b 

        4a         4b 

        4f 

        4c 

        4e 

        4d 
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A szimuláció az alkatrész 6. fűtőzónába történő belépésével indul, a következő 

kezdeti feltétellel: C178)0(...)0()0( 21 °=≅≅≅ nTTT , ami megfelel a 6. fűtőzóna 

belépési hőmérsékletének. Tapasztalataim során az alkatrésztestben lévő hőmérsékleti 

gradiens a fűtőzónák végére már nagyon kicsi és a következő zónába történő belépésig 

az is marad. Ez a verifikácós méréseknél is látható (6.7. ábra). Az eutektikus 63Sn37Pb 

forrasz esetén az olvadás és nedvesítés 183.5°C-on történik meg; ezért a szimuláció 

során azokat az időpillanatokat kerestem, amikor a forrasztási felületek hőmérséklete 

ezt eléri. Az alkalmazott időlépték ms10d =t volt. 

Az olvadáspontot először az 5a forrasztási felület éri el t=1.90s-kor (6.9. ábra). 

Ebben az időpillanatban a hűtőborda forrasztási felületein tapasztalt hőmérséklet-

eloszlás közel homogén. Mindössze egy másodperccel később (6.10. ábra) már merőben 

más a helyzet. A hat darab forrasztási felület közül, ahol a forrasz a t=2.81s-ban már 

megömlött, öt az alkatrész szimmetria tengelyéhez képest jobbra található (6.8. ábra). 

 

6.9. ábra: Hőmérséklet-eloszlás a forrasztási felületeken, t=1.90s 

Mivel a vizsgált elrendezésben az alkatrészelúszás az y tengely mentén várható, 

ezért annak előrejelzéséhez a szimmetriatengely mentén össze kell vetni a megfelelő 

forrasztási felület–párokon a forrasz megolvadási időpontjainak különbségét. Az ipari 

tapasztalatok alapján, ha a forrasztási felületeken a forrasz megolvadásának időpontjai 

között több mint 0.2s különbség van, akkor az alkatrészelúszás veszélye fenn áll [6.5, 

6.6]. 
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6.10. ábra: Hőmérséklet-eloszlás a forrasztási felületeken, t=2.81s 

 

6.11. ábra: A forrasz megolvadásának időkülönbsége a szemközti forrasztási felület– 
párok között 

A szimulációs eredmények alapján (6.11. ábra), az alkatrész jobb- és baloldala között 

lévő hőátadási tényező különbség miatt, a forrasz a hűtőborda jobboldalán közel 0.4s-al 

korábban fog megolvadni, mint a baloldalán, ami az alkatrész +y irányba történő 

elúszását okozhatja. 

Habár a disszertációmban csak egy példát mutattam a modellezési módszerem 

alkalmazására, de az összes többi SMD alkatrésztípus újraömlesztéses forrasztás során 

történő elúszásának előrejelzésére is alkalmas, ha azt az inhomogén konvekciós fűtés 

vagy az alkatrész inhomogén hővezetési tulajdonságai okozzák. Ezenfelül a módszerem 

alkalmas lehet más, termikus eljárások vizsgálatára is, ahol konvekciós fűtés történik, 
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úgymint a hullám- és szelektívforrasztó berendezések előfűtő rendszere, magas 

hőmérsékletű tisztító és festékszárító berendezések.  

 

6.3. Hővezetési tulajdonság vizsgálata Dijkstra algoritmussal 

Ebben a fejezetben bemutatom, hogy hogyan lehet gráfelméleti módszerek 

segítségével inhomogén anyagszerkezetek hővezetési tulajdonságait jellemezni. A 6.2. 

fejezetben ismertetett termikus modellem felépítéséből kiindulva, egy olyan Dijkstra 

algoritmuson alapuló módszert alkottam, amellyel elsősorban nagyméretű elektronikus 

alkatrészek termikus tulajdonságai vizsgálhatók az újraömlesztéses forrasztás 

szempontjából.  

 

6.3.1. Gráfelmélet alkalmazása a termikus modellezésben 

Ha megvizsgáljuk a 6.2. fejezetben bemutatott termikus cellamodellt, látható hogy 

az a csomópontokból és az ezeket összekötő élekből épül fel (6.12. ábra). 

 

6.12. ábra: Szomszédos termikus cellák 

Egy cella hőmérsékletváltozását leíró parciális differenciálegyenlet általánosan a 

következő alakban írható fel: 

∑∑ += )()( tsti
dt

dTn   (6.16) 

ahol ∑ )(ti  a cella külső termikus hatások miatt bekövetkező hőmérsékletváltozását 

reprezentálja, míg ∑ )(ts olyan belső, rendszerjellemző függvények sokasága, amely a 

cellák közötti termikus hőcsere miatt bekövetkező hőmérsékletváltozást írja le. 

Esetünkben (egy konvekciós újraömlesztő kemencében) i(t) a cellát melegítő 

konvekció, míg s(t) a modellen belüli hővezetés leírása.  
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Az m cella hőmérsékletváltozása, az m és az n cellák közötti hőmérséklet különbség 

miatt: 

nm

mn

nmm

mn

nm

tTtT

RRC

tTtT
ts

τ

)()(

)(

)()(
)(

−
=

+⋅

−
=   (6.17) 

Ahogy (6.17)-ben látható, az n és az m cella szomszédos cellák hővezetési képessége 

két darab időállandóval jellemezhető:  

( )nmmnm RRC +=τ    [s]  (6.18) 

and  

( )nmnmn RRC +=τ   [s] (6.19) 

ahol τnm  az m cella időállandója n-ből nézve és τmn az n cella időállandója m-ből nézve. 

Minél kisebb az időállandó értéke, annál gyorsabban képes az adott cella a 

hőmérsékletváltoztatásra. A termikus időállandók a modellben szuperponálhatók, mivel 

a vizsgált test fizikai paraméterei a modell diszkretizálása esetén sem változhatnak.  

Ebben a terminológiában a 6.2. fejezetben ismertetett cellamodell egy irányított és 

súlyozott gráffá alakítható, ahol a cellák középpontjai a gráf csomópontjai és a gráf élei 

pedig a cellák középpontjai közötti összeköttetések az időállandókkal súlyozva (6.13. 

ábra). 

 

6.13. ábra: Az irányított és súlyozott gráf 

Így a gráffá alakított cellamodellel és a „legrövidebb út” kereső gráfelméleti módszerek 

segítségével megvizsgálható, hogy egy adott cella egy másik cellából nézve milyen úton 

és mekkora „költséggel” (időállandóval) melegíthető. Az újraömlesztéses forrasztás 

szempontjából ez a következő dolgokra használható: 
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• annak meghatározására, hogy egy adott forrasztási felületet az alkatrész mely 

külső felületi pontjából (oldaláról) tudunk a leginkább melegíteni, 

• annak meghatározására, hogy egy adott forrasztási felületet az alkatrész mely 

külsőfelületi pontjából (oldaláról) milyen úton (mely cellákon keresztül) tudunk 

a leginkább melegíteni, 

• forrasztás közbeni hőelvonási jelenségek vizsgálata. 

A gráfelmélet három módszertanilag hasonló algoritmust ismer „legrövidebb út” 

keresés céljából, amelyek a Dijkstra, a Bellman-Ford és a Floyd algoritmusok [6.7]. 

Esetünkben a Dijkstra algoritmus a legjobb választás, mivel a gráfunk nem tartalmaz 

negatív éleket (ami a Dijkstra alkalmazását kizárná), valamint ez a három közül a 

leggyorsabb [6.7]. A Dijkstra algoritmus lépésszáma N csomópont esetén legrosszabb 

esetben is csak N2. Azonban egy ún. „laza” gráfban (olyan gráf, amely csak néhányszor 

annyi élet tartalmaz, mint csomópontot) az algoritmus lépésszáma az élek számával 

arányos [6.7]. A 6.2.1. fejezetben a modell komplexitásának visszaszorítása érdekében 

tett cellaszomszéd maximálás ebben az esetben is hasznosnak bizonyul, mivel a 

cellamodellből generált gráf élszámnak felsőkorlátja 6N, tehát egy „laza” gráfot kapunk. 

A gráfban minden cellát egy hatelemű időállandó vektorral írhatunk le, amelyben a τ 

értékek a szomszédos cellák felé mutató élek élsúlyai: 

[ ]zzyyxx +−+−+−= τττττττ ,,,,,   [s] (6.20) 

 

6.3.2. A Dijkstra algoritmus 

A következőkben ismertetem E. W. Dijkstra hatékony, ugyanakkor igen egyszerű 

algoritmusát a saját modellem esetében, amelyet a MATLAB 7.0 software-ben 

implementáltam. A cellamodellből generált G gráfot (az élsúlyokat) a tau 

háromdimenziós vektor-mátrixban tároltam (nx,ny,nz)-al indexelve. Egy adott c cella 

esetén: 
cctau τ=])([ . Az algoritmushoz a következő segéd mátrixok szükségesek: D és T 

(háromdimenziós skalár-mátrixok) és P (háromdimenziós vektor-mátrix) ugyancsak 

(nx,ny,nz)-al indexelve.  

Az útkeresés során D([c]) tárolja az aktuálisan legrövidebb utat a kiindulási s 

cellából a c cellába, D([c]) mennyiség mindenkor a felső közelítése lesz a keresett d(s,c) 

távolságnak. A T mátrixot a már megtalált legrövidebb utak jelölésére használom: 

T([c])=1, ha az s-ből c-be talált út a legrövidebb út, egyébként T([c])=0. A legrövidebb 
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utakat a P mátrix segítségével követem, P([c]) annak a csomópontnak (cellának) a 

koordinátáit tárolja, amelyek megelőzik c cellát az aktuális legrövidebb úton. 

Az útkeresés során mindig egy kiindulási pontból ( ],,[ zyx ssss →  kezdőcella) 

keressük a legrövidebb utat egy végpontba ( ],,[ zyx vvvv →  végcella). Az algoritmus 

kiindulási feltételei: D([s])=0 és D([G\s])=∞; T([s])=1 és T([G\s])=0; c=s. Az 

algoritmus formálisan a következő:  

while vc ≠  do 
 
(1) a c cella szomszédjainak definiálása 

],,1[1 zyx cccn −→  

],,1[2 zyx cccn +→  

],1,[3 zyx cccn −→  

],1,[4 zyx cccn +→  

]1,,[5 −→ zyx cccn  

]1,,[6 +→ zyx cccn  

 
(2) c-ből a szomszédokba vezető utak minimalizálása 

for 1nk =  to n6 do 
if 1])([ <kT  & )],([])([])([ kctaucDkD +>  & 0)],([ >cktau  then 

“note: ckkcdkctau τ== ),()],([ ” 

)],([])([])([ kctaucDkD +=  
][])([ ckP =  

end 
end 

 
(3) a következő c cella kiválasztása 

∞=lim  
for ]1,1,1[=i  to [nxmax,nymax,nzmax] do 

if 1])([ <iT  & lim])([ <iD  then 
])([lim iD=  

ic =  
end 

end 
1])([ =cT  

end  
  
Az algoritmus végén D([v]) tárolja az s kiindulási pontból a v végpontba vezető 

legrövidebb út értékét, amely út P([v])-ből kiindulva v-ből s-be visszakövethető. 
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6.3.3. A módszer alkalmazása 

A módszer alkalmazási lehetőségeit szintén a 6.2. fejezetben bemutatott TO-263 

alkatrésztok cellamodelljén prezentálom. Először válasszunk egy forrasztási felületet és 

vizsgáljuk meg, hogy az alkatrész külső felületeinek különböző pontjaiból a kiválasztott 

forrasztási felület milyen hatékonysággal melegíthető (minden kiindulási pontban 

azonos termikus körülményeket feltételezve). A kiindulási pontok és a vizsgált 

forrasztási felület a 6.14. ábrán láthatók. 

 

6.14. ábra: A kiindulási pontok és a vizsgált forrasztási felület 

A pontok koordinátái a cellamodellben: S1→[4,1,8], S2→[9,9,8], S3→[10,9,2], 

S4→[4,9,2], S5→ [6,5,8], S6→[1,7,2], S7→[1,1,1] S8→[8,9,1] és v→[8,7,2]. 

A vizsgálat eredményei a 6.15. ábrán láthatók. Ahogy az várható volt, a különböző 

kiindulási helyekről történő fűtési képességek között óriási különbségek vannak. 

Azonban a módszerem segítségével ezek számszerűsíthetők és összemérhetők.  

 

6.15. ábra: A legrövidebb fűtési utak „költsége” a kiindulási pontokból v-be 
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A legnagyobb eltérés (~57-szeres) az S1 és S3 kiindulási helyek között tapasztalható. 

Továbbá a vizsgált forrasztási felület a leginkább a –x irányból melegíthető, mivel az 

eltérés az S3(-y) és S4(-x) pontok között még mindig ~6-szoros.  

A legrövidebb melegítési utak követhetők is az alkatrészen belül, vizsgáljuk 

ugyancsak a fentebb definiált v pontot, csak most a 6.16. ábrán látható három új 

kiindulási pontból.  

 

6.16. ábra: A legrövidebb fűtési utak különböző kiindulási pontokból v-be 

A 6.16. ábrán egy érdekes jelenség figyelhető meg. Az A felületről (szaggatott vonal) 

kiinduló összes legrövidebb fűtési út v-be az alkatrész közepén található NP (non-used 

pin) lábcsonkon keresztül halad. Az alkatrész tetejének másik feléből a legrövidebb 

fűtési utak szimplán keresztülhaladnak az alkatrészen. Habár az S1 és S2 pontok 

szomszédos cellákat jelölnek, mégis az S1-ből induló legrövidebb út 26%-al rövidebb, 

mint az S2-ből induló. A TO-263-as alkatrésztok csak gyártástechnológiai 

megfontolásból tartalmazza az NP lábcsonkot, de az mégis fontos szerepet játszik az 

alkatrész melegedése szempontjából az újraömlesztéses forrasztás során. 

A módszer tesztelése folyamán az algoritmus lefutásához szükséges lépésszámot is 

megvizsgáltam, amelyet N2-ről a „laza” gráfnak köszönhetően ~N/3-ra sikerült szorítani 

(N a G gráf csomópontjainak száma). 

Összefoglalásképpen módszerem legfőbb előnye, hogy inhomogén 

anyagszerkezetek hővezetési tulajdonságait egyszerűen és gyorsan számszerűsíti, ezáltal 

összemérhetővé téve azokat. Ezek az eredmények aztán hatékonyan alkalmazhatók az 

áramkörök tervezése során vagy akár már az alkatrészek a tervezése során is, mivel 

manapság egyre nagyobb hangsúlyt kap az alkatrészek szerelhetőségének 

optimalizálása. Az újraömlesztéses forrasztás területén kívül a módszerem más olyan 

technológiákban is hasznos lehet, ahol a hővezetés fontos szerepet játszik, mint például 

teljesítmény áramkörök hűtésének optimalizálása. 
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7. ÖSSZEFOGLALÁS  

Munkám során részletesen megvizsgáltam a tisztán konvekciós fűtésű újraömlesztő 

kemencékben lezajló termikus és áramlástani folyamatokat. Mérési módszereket 

dolgoztam ki, amelyek segítségével a konvekciós újraömlesztő kemencében lévő 

gázáramlás jellemezhető valamint annak legfőbb termikus paraméterei a hely 

függvényében meghatározhatók. Háromdimenziós termodinamikai modellezési 

eljárásokat készítettem, melyekkel az újraömlesztéses forrasztás során fellépő hiba 

jelenségek megjósolhatók valamint a felületszerelt alkatrészek hővezetési tulajdonságai 

vizsgálhatók. Munkám tudományos eredményeit három téziscsoportra bontva 

összegeztem, melyek a következők: 

 

I. Téziscsoport: 

I/1. tézis: Mérési módszert dolgoztam ki, amellyel meghatározható a fúvóka-mátrixos 

konvekciós újraömlesztő kemencékbe befújt vertikális gázsugarak hőátadási 

tényezőjének eloszlása a forrasztott hordozótól mért távolság függvényében.  

A módszer alapja, hogy a kemence fúvóka sorai alatt, a befújási iránnyal szemben, 

különböző magasságokban mérjük a hőmérséklet változását. Bevezettem egy számítási 

és kiértékelési módszert, amely segítségével, a kemencében mért hőmérséklet-idő 

görbékből, valamint a mérőszenzor hőegyensúlyi egyenletéből, a fűtőgáz-sugarak 

hőátadási tényezője és hőmérséklete meghatározható. A hőátadási tényező az un. 

Newton egyenlet meghatározó konstansa, amellyel a konvekciós hőáram számítható. Az 

általam javasolt mérési elrendezéssel és adatfeldolgozással elértem, hogy a szükséges 

mérések száma (egy teljes kemence mérése esetén) az adatrögzítő által szabott elvi 

korlát negyedére csökkenjen. 

 

I/2. tézis: Az I/1. tézisben ismertetett mérési módszer segítségével kísérletileg 

igazoltam, hogy a fúvóka-mátrixos konvekciós újraömlesztő kemencékbe befújt 

vertikális gázsugarak hőátadási tényezője függ a forrasztott hordozótól mért távolságtól. 

A mérések segítségével kísérletileg felállítottam a vertikális fűtőgáz-sugarak hőátadási 

tényezőjének jellemző karakterisztikáját a mérési magasság függvényében.  

A hőátadási tényező a befújás helye és a hordozótól mért H/2.5-es távolság közötti 

szakaszban közel állandó, majd a H/2.5–H/12-es tartományban a távolság 

csökkenésével 2.9–3.9 W/m2.K/mm-es gradienssel csökken, majd a H/12-es tartomány 
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alatt még meredeken letörik. Az eredményeim alkalmazásával a fúvóka-mátrixos 

újraömlesztő kemencékben elegendő α0 meghatározása a H/60 magasságon, amiből az 

adott fúvókasor hőátadási tényezőjének karakterisztikája meghatározható. 

Az I. téziscsoporthoz kapcsolódó publikációk: L1, R1, R2 

 

II. Téziscsoport: 

II/1 tézis: Mérési módszert dolgoztam ki, amellyel a fúvóka-mátrixos konvekciós 

újraömlesztő kemencékben, a hordozó felszínén kialakuló radiális áramlás hőátadási 

tényezőjének iránykarakterisztikája mérhető a hordozótól mért távolság függvényében.  

A módszer alapja, hogy a radiális áramlásba mérőkaput helyezek, amelyben az 

áramlási iránnyal szemben pozícionált, különböző magasságokban elhelyezett 

mérőszondák találhatók. A mérőkapu szerepe, hogy kiküszöbölje a vertikális gázáramok 

zavaró hatását. A mérőkapu helyzetét a vizsgált hordozó középpontja körül, attól 30mm 

távolságban 12db, egyenként 30° lépésben változtatom. A mérőszenzor hőegyensúlyi 

egyenletéből és a mért hőmérséklet-idő görbékből a fűtőközeg hőátadási tényezője 

meghatározható. 

 

II/2. tézis: A II/1. tézisben ismertetett mérési módszer segítségével megmutattam, hogy 

a kemence felépítése miatt a radiális gázáramlás hőátadási tényezője 80–120% nagyobb 

a fűtőzónák kijárata felé, mint a fűtőzónák falai felé. Valamint bebizonyítottam, hogy a 

kemence hossztengelyére aszimmetrikusan pozícionált szállítószalag is hatással van a 

radiális áramlási réteg kialakulására, ami miatt közel 40% eltérés tapasztalható a 

fűtőzóna szemközti falai felé irányuló radiális áramlás hőátadási tényezői között.  

 

II/3. tézis: A II/1. tézisben ismertetett mérési módszer segítségével kísérletileg 

igazoltam, hogy a fúvóka-mátrixos konvekciós újraömlesztő kemencékben a radiális 

áramlási réteg hőátadási tényezője függ a hordozótól mért távolságtól. Mérések 

segítségével kísérletileg meghatároztam a radiális áramlási réteg hőátadási tényezőjének 

jellemző karakterisztikáját a hordozótól mért távolság függvényében. Az 

eredményeimet analitikai modellel igazoltam.  

A radiális áramlás hőátadási tényezője a hordozóhoz közeledve a H/2 – H/12 

szakaszban egyre nagyobb mértékben nő, a H/12-es magasságra eléri a H/2-es 

magasságon tapasztalt kiindulási érték 160%-át, majd a H/12 – H/60 szakaszban 

meredeken csökken és a H/60-as magasságon újra eléri a kiindulási értéket (α0-át). (H a 
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hordozó és a fúvóka-mátrix távolsága). Az eredményeim alkalmazásával a fúvóka-

mátrixos újraömlesztő kemencékben elegendő α0 meghatározása a H/60 vagy H/2 

magasságon, amiből az adott mérési helyen a hőátadási tényező karakterisztikája 

meghatározható. 

A II. téziscsoporthoz kapcsolódó publikációk: L2, L3, K1, K2, K3 

 

III. Téziscsoport: 

III/1. tézis: Háromdimenziós komponens szintű termodinamikai modellt készítettem, 

amely alkalmas az újraömlesztéses forrasztás során fellépő különféle alkatrész–

elmozdulásokért felelős, szomszédos forrasztási felületek közötti 

hőmérsékletkülönbségek számítására. A modell alkalmazását egy valós forrasztási 

hibán prezentáltam, amely során egy TO-263-as alkatrésztok forrasztási felületeinek 

melegedését vizsgáltam.  

Az eredményeim alapján, ha az alkatrész szemközti oldalain 20–30% konvekciós 

fűtési teljesítmény különbség van, akkor a forrasztási felületek között már kialakulhat a 

kritikus 0.2s-os forraszmegömlési időkülönbségnél nagyobb is, ami az alkatrész 

elúszását okozhatja. 

Az általam bevezetett cellafelosztási rendszerrel (AID – adaptív interpolálás és 

decimálás) elértem, hogy a modell felbontása és pontossága a vizsgált helyeken 

megnőjön, ugyanakkor a komplexitás és a számítási idő ne változzon. A termikus cella 

módszer, az AID módszer valamint az FDM (Finite Difference Method) számítási 

módszer együttes alkalmazásával elértem, hogy a modell számítási ideje 

nagyságrendekkel kisebb a hasonló FEM (Finite Element Method) modellek számítási 

idejéhez képest.  

 

III/2. tézis: Dijsktra algoritmuson alapuló új modellezési módszert dolgoztam ki, az 

inhomogén anyagösszetételű szerkezetek hővezetési tulajdonságainak vizsgálatára. A 

módszeremen alapuló algoritmus egy termikus cellamodellből a szomszédossági 

viszonyok alapján élsúlyozott és irányított gráfot épít, amelyben a gráf csomópontjai a 

cellák középpontjai (termikus csomópontok), az élek pedig az adott cellára jellemző 

termikus időállandókkal súlyozódnak.  

A módszerem alapja, hogy a különféle anyagok hővezetési tulajdonsága a termikus 

kapacitásuk és hővezetési ellenállásuk szorzatával, mint egy termikus időállandóval 

jellemezhetők. A gráf egyes pontjai között a Dijsktra algoritmus segítségével a 
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legrövidebb utak bejárhatók, amely alapján megvizsgálható, hogy egy adott forrasztási 

felület az alkatrész mely külső felületi–pontjából (oldaláról) milyen úton és hatásfokkal 

melegíthető, valamint a forrasztás közbeni hőelvonási jelenségek felderíthetők. Az III/1. 

tézisben bemutatott AID módszer alkalmazásával elértem, hogy az útkeresés 

lépésszáma a cellaszám függvényében (N), N2 –helyett ~N/3-al arányos legyen. 

A III. téziscsoporthoz kapcsolódó publikációk: L4, R3, R4, K4 

 

Az eredmények hasznosulása:  

A tudományos eredményeim hasznosíthatóságát a disszertációmban számos 

példával illusztráltam, amelyek eredményeit következőkben röviden összegezem.  

Az I/1. tézisben ismertetett mérési módszerem amellett, hogy az újraömlesztéses 

forrasztás modellezéséhez szükséges paraméterek meghatározására szolgál, a kemence 

működését is hatékonyan ellenőrizheti. Segítségével megvizsgálható a kemence 

elhasználódó alkatrészeinek valamint a kemencében lecsapódó folyasztószer 

maradványok hatása a vertikális gázáramok hőátadási tényezőjének eloszlására. A 

mérési ciklusok számának csökkentésével valamint a I/2. tézisben ismertetett 

karakterisztika mérése eredményeivel elértem, hogy mindezt gyártási körülmények 

között tehetjük, ami az elektronikai ipar számára elengedhetetlen feltétel. 

A II/1. tézisben ismertetett mérési módszerem valamint a II/3. tézisben bemutatott 

karakterisztika mérés eredményei szintén lényegesek az újraömlesztéses forrasztás 

modellezéséhez szükséges paraméterek meghatározásában, emellett viszont alkalmasak 

annak vizsgálatára is, hogy milyen hatással van kemence felépítése annak fűtési 

képességeire. A II/2. tézis eredményei alapján a kemence felépítése adott esetben nagy 

fűtési teljesítménybeli eltérések okozhat, ami egy szerencsétlen alkatrész elrendezés 

esetén könnyedén forrasztási hibákhoz vezethet. Azonban, ha tisztában vagyunk a 

kemencénk képességeivel, pontos szimuláció, hiba előrejelzés és az alkatrész elrendezés 

optimalizálása végezhető, amely lépésekkel a nem kívánt hibák elkerülhetők.  

Az I/1. és II/1. tézisekben bemutatott mérési módszereim (esetlegesen kisebb 

módosításokkal) nemcsak újraömlesztő kemencékben alkalmazhatók, hanem más olyan 

kemencében is, ahol konvekciós fűtés történik. 

Habár a disszertációmban csak egy példát mutattam a III/1. tézisben ismertetett 

modellezési módszerem alkalmazására, de az összes többi SMD alkatrésztípus 

újraömlesztéses forrasztás során történő elúszásának előrejelzésére is alkalmas, ha azt 

az inhomogén konvekciós fűtés vagy az alkatrész inhomogén hővezetési tulajdonságai 
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okozzák. Ezenfelül a módszerem alkalmas lehet más, termikus eljárások vizsgálatára is, 

ahol konvekciós fűtés történik, úgymint a hullám- és szelektívforrasztó berendezések 

előfűtő rendszere, magas hőmérsékletű tisztító és festékszárító berendezések.  

A III/2. tézisben ismertetett modellezési módszerem legfőbb előnye, hogy 

inhomogén anyagszerkezetek hővezetési tulajdonságait egyszerűen és gyorsan 

számszerűsíti, ezáltal összemérhetővé téve azokat. Ezek az eredmények aztán 

hatékonyan alkalmazhatók az áramkörök tervezése során vagy akár már az alkatrészek a 

tervezése során is, mivel manapság egyre nagyobb hangsúlyt kap az alkatrészek 

szerelhetőségének optimalizálása. Az újraömlesztéses forrasztás területén kívül a 

módszerem más olyan technológiákban is hasznos lehet, ahol a hővezetés fontos 

szerepet játszik, mint például teljesítmény áramkörök hűtésének optimalizálása. 
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8. JELÖLÉSEK  

8.1. táblázat. A dolgozatban alkalmazott jelölések 
Alapmennyiségek: Paraméterek: 
T = hőmérséklet [K] cp,cV= fajhő [J/kg.K] 
m = tömeg [kg] α = hőátadási tényező [W/m2.K] 
Q,, q = energia [J] ε = emissziós tényező (0–1) 
t = idő [s] a = abszorpciós tényező (0 – 1) 
τ = időállandó [s] σ = Stephan-Boltzmann állandó 
F = hőáram [W] k = fajlagos hővezetés [W/m.K] 
A = felület [m2] µ = dinamikai viszkozitás [kg/m.s] 
V = térfogat [m3] g = gravitációs gyorsulás [m/s2] 
d = átmérő [m] W = „view faktor” (0–1) 
s = vastagság [m] Γ = diffúziós együttható (0–1) 
RK = hővezetési ellen. [K/W] Φ = feszültség tenzor 
GK = hővezetési kond. [W/K] N = darabszám 

l = távolság [m] φ = „hard angle” [°] 
ρ = sűrűség [kg/m3] h = látens hő [J/g] 
v = sebesség [m/s] Re = Reynolds szám 
P = nyomás [Pa] Pr = Prandtl szám 
C = hőkapacitás [J/K] G = diffúziós szám 
x, y, z = koordináták R = radiációs szám 
r = helyvektor γ = hővezetési faktor 
n = felületei normális K = konstans szorzó 



98 

9. HIVATKOZÁSOK  

[1.1] A. Rahn, The Basics of Soldering, John Wiley & Sons, 1993. 
[1.2] L. Szabó, Forgácsolás, hegesztés, Miskolc, 2000. 
[1.3] G. S. Brady, H. R. Clauser, J. A. Vaccari, Materials Handbook, McGraw Hill, 1996. 
[2.1] Preisch M.: Vegyészek Zsebkönyve, Műszaki Könyvkiadó, Budapest 1959. 
[2.2] Harsányi G., Illyefalvi-Vitéz Zs., Ripka G.: Multichip modulok, Műegyetemi Könyvkiadó, 
2000. 
[2.3] G. Ripka, Vastagréteg Integrált Áramkörök, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1985. 
[2.4] I. Hajdu, G. Ripka, Hibrid Integrált Áramkörök, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1979. 
[3.1] P. P. Conway, D. J. Williams, A. C. T. Tang, P. M. Sargent, D. C. Whalley: Process 
Variables in the Reflow Soldering of Surface Mount, Proceedings of IEMT, Italy, (1990) 385–
394. 
[3.2] D. C. Whalley, D. J. Williams, P. P. Conway: Thermal modelling of temperature 
development during the reflow soldering of SMD assemblies, Proceedings of 6th ISHM, Tokió, 
(1990) 385–394. 
[3.3] A. C. T. Tang, D. C. Whalley, D. J. Williams: Tailoring Thermal Profiles for the Reflow 
of SMD Assemblies, Proceedings of IEMT, Italy, (1990) 77–81. 
[3.4] P. P. Conway: Experiments to allow the interpretation of a computer based thermal model 
of the solder paste reflow process, Proceedings of 6th International Confonference of Computer 
Aided Production Engineering, (1990) 481–489. 
[3.5] P. P Conway, D. C. Whalley, D. J. Williams: Joint level thermal modelling of infra-red 
reflow for different termination geometnes, Proceedings of International Conference of Factory 
Automation and Information Management, Limerick, (1991) 219–228. 
[3.6] P. P. Conway, D. C. Whalley, D. J. Williams: SMD reflow soldering - A thermal process 
model (előadási anyag), CIRP Annual Meeting, Stanford, 1991. 
[3.7] D. C. Whalley, A. O. Ogunjimi, P.P. Conway, D. J. Williams: A Process Model of the 
Infra-Red Reflow Soldering of Printed Circuit Board Assemblies, Proceedings of IEMT, (1991) 
122–125. 
[3.8] D. C. Whalley, A. O. Ogunjimi, P. P. Conway, D. J. Williams, The A Process Model of 
the Infra-Red Reflow Soldering of Printed Circuit Board Assemblies, ASME J. Electron. 
Manuf. 2 (1) (1992) 23–29. 
[3.9] D. C. Whalley, P. P. Conway, D. J. Williams, A process model of the infra-red reflow 
soldering of printedcircuit assemblies, CAD (Computer Aided Design) Tools for Thermal 
Management, IEE Colloquium on (Digest No.027), (1993) 1–3. 
[3.10] N. J. Fernandes, T. L. Bergman, and G. Y. Masada, Thermal Effects During Infrared 
Solder Reflow – Part I: Heat Transfer Mechanisms, Journal of Electronic Packaging, (1992) 
(114/1) 41–47. 
[3.11] M. Eftychiou, T. L. Bergman, and G. Y. Masada, Thermal Effects During Infrared Solder 
Reflow – Part II: A Model of the Reflow Process, Journal of Electronic Packaging, (1992) 
(114/1) 48–54.  
[3.12] M. A. Eftychiou, T. L. Bergman, and G. Y. Masada, A Detailed Thermal Model of the 
Infrared Reflow Soldering Process, Journal of Electronic Packaging, (1993) (115/1) 55–62. 
[3.13] Y. S. Son, T. L. Bergman, and G. Y. Masada, Detailed card assembly thermal response 
during infrared reflow soldering, ASME Advanced Electronics Packaging, (1993) (4/2) 575–
581. 
[3.14] R. Siegel, J. R. Howell, Thermal radiation heat transfer, 2. kiadás, McGraw-Hill, New 
York, 1981. 
[3.15] R. Siegel, J.R. Howell, Thermal Radiation Heat Transfer, Hemisphere Publishing 
Corporation, Washington, 1981. 
[3.16] S. Mittal, G. Y. Masada, T. L. Bergman: Mechanical Response of PCB Assemblies 
During Infrared Reflow Soldering, IEEE Transactions on Components, Packaging and 
Manufacturing Technology – Part A, (1996) (19/1) 127–133.  



99 

[3.17] M. R. Kim, Y. K. Choi, G. B. Lee, I. Y. Chung, J. D. Kim, Thermal investigation of an 
infrared reflow furnace with a convection fan, Proceedings of 5th I-THERM, Orlando, (1996) 
211–216.  
[3.18] S. V. Patankar, Numerical Heat and Fluid Flow, McGraw-Hill, New York, 1980. 
[3.19] H. Ozoe; W.-Q. Tao, A Modified Pressure-Correction Scheme for the SIMPLER Method, 
MSIMPLER, Numerical Heat Transfer, Part B: Fundamentals, (2001) (39/5) 435–449. 
[3.20] S.-W. Chen, C.-C. Lin, C.-M. Chen, Determination of the melting and solidification 
characteristics of solders using differential scanning calorimetry, Metallurgical and materials 
transactions A, Physical metallurgy and materials science, (1998) (29/7) 1965–1972. 
[3.21] J. Waldvogel. M., Poulikakos, Solidification phenomena in picoliter size solder droplet 
deposition on a composite substrate, International Heat and Mass Transfer, (1997) (40/2) 295–
309. 
[3.22] F. Sarvar, P. P. Conway, Effective transient process modelling of the reflow soldering of 
printed circuit assemblies, Proceedings of 5th I-THERM, Orlando, (1996) 195–202. 
[3.23] F. Sarvar, P. P. Conway, Effective Modeling of the Reflow Soldering Process: Basis, 
Construction, and Operation of a Process Model, IEEE Transactions on Components, Packaging 
and Manufacturing Technology – PART C, (1998) (21/2) 126–133. 
[3.24] J. A. Free, R. Russell, J. Louise, Recent advances in thermal/flow simulation: Integrating 
thermal analysis into the mechanical design process, Proceedings of 11th IEEE Semi-Therm 
Conference, San Jose, (1995) 136–145.  
[3.25] F. Sarvar, P. P. Conway: A modelling tool for the thermal optimisation of the reflow 
soldering of printed circuit assemblies, Finite Elements in Analysis and Design, (1998) (30) 47–
63. 
[3.26] F. Sarvar, P. P. Conway, Effective Modeling of the Reflow Soldering Process: Use of a 
Modeling Tool for Product and Process Design, IEEE Transactions on Components, Packaging 
and Manufacturing Technology – PART C, (1998) (21/3) 165–171. 
[3.27] P. P. Conway, D. C. Whalley, M. Wilkinson, D. J. Williams: Automated Adaptive 
Control of the Reflow Soldering of Electronic Assemblies, Proceedings of IEEE/CPMT 
Internatinal Electronics Manufacturing Technology Symposium, (1997) 229–236. 
[3.28] A. A. West, D. J. Williams, C. J. Hinde, Experience of the application of intelligent 
control paradigms to real manufacturing processes, Roc. Instn. Mech. Engrs. Part I, Journal of 
Systems and Control Engineering, (1995) (209) 293–308. 
[3.29] Y. Y. Su, K. Srihari, C. R. Emerson, A profile identification system for surface mount 
printed circuit board assembly, Proceedings of 21th International Conference on Computers and 
Industrial Engineering, San Juan, (1997) 377–380.  
[3.30] D. C. Whalley, A Simplified Model of the Reflow Soldering Process, Proceedings of 
Inter-Society Conference on Thermal Phenomena, (2002) 840–847. 
[3.31] D. C. Whalley, S. M. Hyslop, A simplified model of the reflow soldering process, 
Soldering Surfurface Mount Technology, (2002) (14/1) 30–37. 
[3.32] D. C. Whalley, A simplified reflow soldering process model, Proceedings of 9th ISPE 
International Conference on Concurrent Engineering, Cranfield, (2002) 313–322. 
[3.33] D. C. Whalley: A simplified reflow soldering process model, Journal of Materials 
Processing Technology, (2004) (150) 134–144. 
[3.34] F. P Incropera, D. P. De Witt, T. L. Bergman, A.S. Lavine, Fundamentals of Heat and 
Mass Transfer, John Wiley & Sons, 2006, (6. kiadás) 260–261.  
[3.35] M. R. Lindeburg, Engineer In Training Reference Manual, Professional Publication 1992, 
8. kadás. 
[3.36] D. Simion-Zanescu, P. Svasta, Particularities of Reflow soldering model, Proceedings of 
11th SIITME, Cluj-Napoca, (2005) 113–116. 
[3.37] P. Svasta, D. Simon-Zanescu, C. Willi, Thermal conductivity influence in SMT Reflow 
soldering process, Proceedings of 50th ECTC, (2002) 1613–1626. 
[3.38] P. Svasta, D. Simion-Zanescu, Thermal Limits in Reflow Soldering Process, Proceedings 
of 53th ECTC, (2003) 1839–1842. 
[3.39] P. Svasta, D. Simion-Zanescu, Modeling Optimization Techniques for PCB Thermal 
Simulations, Proceedings of 25th ISSE, Wienerneustadt, (2002) 122–127. 



100 

[3.40] D. Simion-Zanescu, P. Svasta, F. Streza, Self-Teaching Setup for Reflow Soldering 
Process, Proceedings of 28th ISSE, Wienerneustadt (2005) 294–298.  
[3.41] T.-N. Tsai: Development of an integrated reflow soldering control system using 
incremental hybrid process knowledge, Expert Systems with Applications, (2005) (28) 681–
692. 
[3.42] Y.-S. Son, J.-Y. Shin, Parametric Study on Thermal Response of Electronics Components 
during Infrared Reflow Soldering, JSME International Jurnal B, (2003) (46/2) 308–315. 
[3.43] Y.-S. Son, J.-Y. Shin, Thermal Respons of Electronics Assemblies during Forced 
Convection – Infrared Reflow Soldering in an Oven with Air Injection, JSME International 
Jurnal B, (2005) (48/5) 865–873. 
[3.44] P. Mashkov, T. Pencheva, D. Popov, Application of Low Inert Infrared Heaters for 
Soldering Processes, Proceedings of 27th ISSE, Sofia, (2004) 112–117. 
[3.45] I. Evstatiev, T. Pencheva, P. Mashkov, Heat Transfer Modeling for Soldering Processes 
of SMD’s to PrintedCircuit Boards Using Low Inert Infrared Heaters, Proceedings of 28th ISSE, 
Wienerneustadt (2005) 366–370. 
[3.46] P. Rodgers, J. Lohan, V. Eveloy, C.-M. Fager, J. Rantala, Validating Numerical 
Predictions of Component Thermal Interraction on Electronic Printed Circuit Boards in Forced 
Convection Airflows by Experimental Analysis, Advances in Electronic Packaging (ASME), 
(1999) (26/1) 999–1008. 
[3.47] V. Eveloy, J. Lohan, P. Rodgers, A Benchmark Study of Computational Fluid Dynamics 
Predictive Accuracy for Component-Printed Circuit Board Heat Transfer, IEEE Transactions on 
Components and Packaging Technologies, (2000) (23/3) 568–577.  
[3.48] P. Rodgers, V.C. Eveloy, M.R.D. Davies,  An Experimental Assessment of Numerical 
Predictive Accuracy for Electronic Component Heat Transfer in Forced Convection – Part I: 
Experimental Methods and Numerical Modeling, Journal of Electronic Packaging (ASME), 
(2003) (125) 67–75.  
[3.49] P. Rodgers, V.C. Eveloy, M.R.D. Davies,  An Experimental Assessment of Numerical 
Predictive Accuracy for Electronic Component Heat Transfer in Forced Convection – Part II: 
Results and Discussion, Journal of Electronic Packaging (ASME), (2003) (125) 76–83.  
[3.50] V. Eveloy, P. Rodgers, M.S.J. Hashmic, Numerical Heat Transfer Predictive Accuracy 
for an In-Line Array of Board-Mounted Plastic Quad Flat Back Components in Free 
Convection, Journal of Electronic Packaging (ASME), (2003) (127) 245–254. 
[3.51] V. Eveloy, P. Rodgers, M.S.J. Hashmic: Application of numerical analysis to the 
optimisation of electronic component reliability screening and assembly processes, Journal of 
Materials Processing Technology, (2004) (155–156) 1788–1796. 
[3.52] V. Eveloy, P. Rodgers, Prediction of Electronic Component-Board Transient Conjugate 
Heat Transfer, IEEE Transactions on Components and Packaging Technologies, (2005) (28) 
817–829.  
[3.53] R.E. Powell, Development of Convective Solder Reflow and Projection Moiré System 
and FEA Model for PWBA Warpage Prediction, Ph.D. disszertáció, 2006. 
[3.54] I. Belov, M. Lindgren, P. Leisner, F. Bergner, R. Bornoff, CFD Aided Reflow Oven 
Profiling for PCB Preheating in a Soldering Process, Proceedings of EuroSime, (2007) 1–8. 
[3.55] P. Verboven, N. Scheerlinck, J. De Baerdemaeker, B.M. Nicola, Computational fluid 
dynamics modelling and validation of the isothermal air flow in a forced convection oven, 
Journal of Food Engineering, (2000) (43) 41–53. 
[3.56] P. Verboven, N. Scheerlinck, J. De Baerdemaeker, B.M. Nicolai, Computational fluid 
dynamics modelling and validation of the temperature distribution in a forced convection oven, 
Journal of Food Engineering, (2000) (43) 61–73. 
[3.57] J.D. Stigter, N. Scheerlinck, B. Nicolai, J.F. van Impe, Optimal heating strategies for a 
convection oven, Journal of Food Engineering, (2001) (48) 335–344. 
[3.58] J.K. Carson, J. Willix, M.F. North, Measurements of heat transfer coefficients within 
convection ovens, Journal of Food Engineering, (2006) (72) 293–301. 
[3.59] J.P. Abraham, E.M. Sparrow, A simple model and validating experiments for predicting 
the heat transfer to a load situated in an electrically heated oven, Journal of Food Engineering,  
(2004) (62) 409–415. 



101 

[3.60] F. Erdogdu, A review on simultaneous determination of thermal diffusivity and heat 
transfer coefficient, Journal of Food Engineering, (2008) (86) 453–459. 
[3.61] H. Mistry, Ganapathi-subbu, S. Dey, P. Bishnoi, J.L. Castillo, Modeling of transient 
natural convection heat transfer in electric ovens, Applied Thermal Engineering, (2006) (26) 
2448–2456. 
[3.62] H. Miura, A. Nishimura, S. Kawai, W. Nakayama, Temperature distribution in IC plastic 
packages in the reflow soldering process IEEE Transactions on Components, Hybrids, and 
Manufacturing Technology, (1988) (11/4) 499–505. 
[3.63] S. K. Rastogi, D. Poulikakos, Modeling of Heat Trasfer in the Surface Mounting of 
Electronics Components, Journal of Electronic Packaging, (1993) (115) 373–381.  
[3.64] A. Tavárez, J. E. González: Modeling the Thermal Behavior of Solder Paste Inside 
Reflow Ovens, Journal of Electronic Packaging, (2003) (125) 335–346. 
[3.65] F. P Incropera, D. P. De Witt, T. L. Bergman, A.S. Lavine, Fundamentals of Heat and 
Mass Transfer, John Wiley & Sons, 2006 (6. kiadás) 493.  
[3.66] H. Yu, T. T. Mattila, J. K. Kivilahti: Thermal Simulation of the Solidification of Lead-
Free Solder Interconnections, IEEE Transactions on Components and Packaging Technologies, 
1521-3331/$20.00 © 2005 IEEE 
[3.67] H. Yu, J. Kivilahti, Combined Thermal, Thermodynamic and Kinetic Simulations of the 
Solidification of SnAgCu Interconnections, Proceedings of 53th ECTC, (2005) 151–158. 
[3.68] H. Yu, Combined Thermal, Thermodynamic and Kinetic Modelling for the Reliability of 
High-Density Lead-Free Solder Interconnections, Ph.D. disszertáció, Helsinki, 2006.  
[3.69] N. van Steenberge, P. Limaye, G. Willems, B. Vandevelde, I. Schildermans, Analytical 
and finite element models of the thermal behaviorfor lead-free soldering processes in electronic 
assembly, Microelectronics Reliability, (2007) (47) 215–222. 
[3.70] V. Székely, THERMODEL: a tool for compact dynamic thermal model generation, 
Microelectronics Journal, (1998) (29) 257–267. 
[3.71] A. Aranyosi, A. Ortega, R. A. Griffin, S. West, D. R. Edwards, Compact Thermal Models 
of Packages Used in Conduction Cooled Applications, IEEE Transactions on Components and 
Packaging Technologies, (2000) (23/3) 470–480.  
[3.72] M. Rencz, V. Székely, Dynamic Thermal Multiport Modeling of IC Packages, IEEE 
Transactions on Components and Packaging Technologies, (2001) (24/4) 596–604. 
[3.73] M.-N. Sabry, Compact Thermal Models for Electronic Systems, IEEE Transactions on 
Components and Packaging Technologies, (2003) (26/1) 179–185. 
[3.74] L. Codecasa, D. D’Amore, P. Maffezzoni, Compact Thermal Networks for Modeling 
Packages, IEEE Transactions on Components and Packaging Technologies, (2004) (27/1) 96–
103. 
[3.75] K. Nakao, A. Hiraizumi, E. Iwasaki: Reflow Oven for a Lead-Free Soldering Process, 
Furukawa Review, (2001) (20) 77–82. 
[3.76] M. Yamane, N. Orita, K. Miyazaki and W. Zhou: Development of New Model Reflow 
Ovenfor Lead-Free Soldering, Furukawa Review, (2004) (26) 31–36. 
[3.77] M. Inoue and T. Koyanagawa, Thermal Simulation for Predicting Substrate Temperature 
during Reflow Soldering Process, Proceedings of 53th ECTC, (2005) 1021–1026. 
[3.78] H. Yu, J. K. Kivilahti, CFD modeling of the flow field inside a refow oven, Soldering 
Surface Mounted Technology, (2002) (14/1) 38–44. 
[4.1] G.H. Su, Y.W. Wu, K. Sugiyama, Natural convection heat transfer of water in a horizontal 
gap with downward-facing circular heated surface, Applied Thermal Engineering (2008) (28) 
1405–1416. 
[4.2] Y. Islamoglu, C. Parmaksizoglu, The effect of channel height on the enhanced heat 
transfer characteristics in a corrugated heat exchanger channel, Applied Thermal Engineering 
(2003 ) (23) 979–987.  
[5.1] L. Tamás, Az áramlástan alapjai, Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2004 (1. kiadás). 
[6.1] MatWeb (www.matweb.com), Material Property Database.  
[6.2] B.M. Guenin, Conduction Heat Transfer in a Printed Circuit Board. Electronics Cooling, 
(1998) (3/5) 27–28. 



102 

[6.3] D. Cugnet, C. Hauviller, A. Kuijper, V. Parma, G. Vandoni, Thermal Conductivity of 
Structural Glass/Fibre Epoxy Composite as a function of Fibre Orientation, Proceedings of 19th 
ICEC, (2002) 1–4. 
[6.4] B. Goplen, S. Sapatnekar, Thermal Via Placement in 3D ICs, in: Proceedings of 10th ISPD, 
(2005) 167–174. 
[6.5] M. Warwick, Tombstoning Reduction VIA Advantages of Phased-reflow Solder, SMT 
Journal, (2002) (10) 24–26. 
[6.6] S.C. Kang, C. Kim, J. Muncy, D.F. Baldwin, Experimental Wetting Dynamics Study of 
Eutectic and Lead-Free Solders With Various Fluxes, Isothermal Conditions, and Bond Pad 
Metallization. IEEE Transactions on Advanced Packaging, (2005) (28/3) 465–474. 
[6.7] L. Rónyai, G. Ivanyos, R. Szabó, Algoritmusok, Typotex, Budapest, (1999) 116–127. 



103 

10. SAJÁT PUBLIKÁCIÓK  
 
Tézisekhez kapcsolódó tudományos közlemények: 
 

Lektorált folyóirat cikk:  

L1.  B. Illés, G. Harsányi: 3D Mapping of Forced Convection Efficiency in Reflow 
Ovens, Periodica Polytechnica Electrical Engineering (2009) xxx-xxx. 
(megjelenés alatt) 

L2.  B. Illés, G. Harsányi: Heating Characteristics of Convection Reflow Ovens, 
Applied Thermal Engineering 29 (2009) 2166–2171 

L3.  B. Illés, G. Harsányi, Investigating Direction Characteristics of the Heat Transfer 
Coefficient in Forced Convection Reflow Oven, Experimental Thermal and Fluid 
Science 33 (2009) 642–650 

L4. B. Illés, G. Harsányi, 3D Thermal Model to Investigate Component Displacement 
Phenomenon during Reflow Soldering, Microelectronics Reliability 48 (2008) 
1062–1068 

 
Referált konferencia-kiadványban megjelent előadás: 

R1.  B. Illés, O. Krammer, G. Harsányi, Zs. Illyefalvi-Vitéz, A. Szabó: 3D 
Investigation of Internal Convection Coefficient and Homogeneity in Reflow 
Ovens, Proceedings of 30th ISSE, Cluj-Napoca, (2007) 320–325 

R2.  B. Illés, O. Krammer, G. Harsányi, Zs. Illyefalvi-Vitéz, Modelling Heat Transfer 
Efficiency in Forced Convection Reflow Ovens, Proceedings of 29th ISSE, St. 
Marienthal, (2006) 80-85 

R3. B. Illés, G. Harsányi, Investigate Heat Conduction Ability of Power Components 
with Dijsktra Algorithm, Proceedings of 31th ISSE, Budapest, (2008) 426-431 

R4. B. Illés, O. Krammer, G. Harsányi, Zs. Illyefalvi-Vitéz, A. Szabó: Effect of 
Component-Level Heat Conduction on Reflow Soldering Failures, Proceedings of 
1th ESTC, Dresden, (2006) 1386–1392 

 
Konferencia-kiadványban megjelent előadás: 

K1. B. Illés, Direction Characteristics of the Heat Transfer Coefficient in Convection 
Reflow Oven Part I: Parameters and Gas Flow Model, Proceedings of 14th 
SIITME, Brasov, (2008) 60–64.  

K2.  B. Illés, Direction Characteristics of the Heat Transfer Coefficient in Convection 
Reflow Oven – Part II: Measurements and Discussion, Proceedings of 14th 
SIITME, Brasov, (2008) 65–69.  

K3.  B. Illés, O. Krammer, Variation of Gas Flow Parameters in Forced Convection 
Reflow Oven, Proceedings of 13th SIITME, Baia Mare, (2007) 27–31. 

K4.  B. Illés, O. Krammer, G. Harsányi, Zs. Illyefalvi-Vitéz, and A. Szabó: 3D 
Thermodynamics Analysis Applied for Reflow Soldering Failure Prediction, 
Proceedings of 4th EMPS, Terme Catez, (2006) 217–222 

 
 
További tudományos közlemények: 
 
Referált konferencia-kiadványban megjelent előadás: 

R5. O. Krammer, B. Sinkovics, B. Illés, Studying the Dynamic Behaviour of Chip 
Components during Reflow Soldering, Proceedings of 30th ISSE, Cluj-Napoca, 
(2007) 18–23 



104 

R6.  O. Krammer, B. Sinkovics, B. Illés, Predicting Component Self-Alignment in 
Lead-Free Reflow Soldering Technology by Virtue of Force Model, Proceedings 
of 1th ESTC, Dresden, (2006) 617–623 

R7. O. Krammer, B. Illés, Lead-Free Soldering Technology Review – Evaluating 
Solder Pastes and Stencils, Proceedings of 29th ISSE, St. Marienthal, (2006) 86–91 

R8. M. Janóczki, B. Illés, Cost Effective Design for Six Sigma in Component 
Placement, Proceedings of 29th ISSE, St. Marienthal, (2006) 441–446 

R9.  L. Tersztyánszky, B. Illés, Incompatibility Problems in Soldering Technology, 
Proceedings of 28th ISSE, Wiener Neustadt, (2005) 90–96 

R10.  Zs. Illyefalvi-Vitéz, J. Pinkola, G. Harsányi, Cs. Dominkovics, B. Illés, L. 
Tersztyánszky, Present Status of Transition to Pb-free Soldering, Proceedings of 
28th ISSE, Wiener Neustadt, (2005) 72–77 

 
Konferencia-kiadványban megjelent előadás: 

K5. O. Krammer, A. Nyakó, B. Illés, Measuring Methods of Solder Paste Hole Filling 
in Pin-in-Paste Technology, Proceedings of 13th SIITME,Baia Mare, (2007) 142–
146 

K6.  O. Krammer, B. Illés, Comparative Study of Stencils for Advanced Lead-Free 
Reflow Soldering Technologies, Proceedings of 12th SIITME, Iasi, (2006) 58–62 

K7.  O. Krammer, B. Illés, Reflow Soldering Optimization in Lead-Free Environment 
– Immersion silver finishes are an alternative for Electroless Nickel Immersion 
Gold finishes, Proceedings of 11th SIITME, Cluj-Napoca, (2005) 85–89 

 
Egyéb publikációk: 

E1. Illés Balázs: Különböző kontaktusfelület-bevonatok hatása az ólommentes 
kötések megbízhatóságára, ELEKTROnet (2006) (1) 64–65. 



105 

11. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS  

Eredményeimet a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Elektronikai 

Technológia Tanszékén valamint a Robert Bosch Elektronika Kft.-nél végzett 

kutatómunka során értem el. A dolgozatban ismertetett munka végrehajtásának – a 

pénzügyi, infrastrukturális, együttműködési – hátterét ezen két intézmény biztosította. 

Köszönet illeti mindazokat, akik hathatós és önzetlen segítségükkel lehetővé tették 

kutatásaim megvalósulását: elsőként szeretnék köszönetet mondani Harsányi Gábornak, 

aki témavezetőként irányította és pártfogolta munkámat és támogatta publikációs 

tevékenységemet is.  

Közvetlen munkatársaim közül ki kell emelnem Krammer Olivért, aki bevezetett a 

grafikus programok rejtelmeibe, számos a disszertációban bemutatott ábrát neki 

köszönhetek. Jakab Lászlót, aki a munkám során támogatott és hasznos tanácsokkal 

látott el. Illyefalvi-Vitéz Zsoltot, aki financiális hátteret biztosított a különböző szakmai 

konferenciákon való részvételre. Horváth Barbarát, aki a disszertációm nyelvi 

„lektoraként” tevékenykedett.  

A Robert Bosch Elektronikai Kft.-től ki kell emelnem Szabó Andrást, aki 

lehetőséget és financiális hátteret biztosított az újraömlesztő kemencéken végzett 

méréseimhez, valamint Szurok Andrásnét és Tersztyánszki Lászlót, akik a méréseknél 

tapasztalatukkal és hasznos tanácsaikkal a segítségemre voltak.  

Végül, de nem utolsó sorban köszönet illeti családomat, hogy támogatta tudományos 

pályára irányuló ambícióimat. 

 


