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Bevezetés, célkitűzés 
 
A XXI. század elejére különösen fontossá vált a forraszanyagok 
tanulmányozása és tulajdonságainak fejlesztése. Az ólomtartalmú 
forraszanyagot helyettesíthető ötvözetek kutatása már néhány évtizeddel 
korábban elkezdődött, majd az ezredfordulóra érkezett el arra a szintre, 
hogy megvalósulhasson egy mindenre kiterjedő technológiaváltás. Ezt a 
döntést nem csupán a felhalmozott tudás indokolta, hanem 
környezetgazdaságtani szempontok is. Az elektronika világában a 
fejlesztések időtávjai és a termékek életciklus görbéi egyre inkább 
lerövidülnek, ezáltal is fokozottabb környezetterhelést eredményezve. 
Ennek csökkentése érdekében két fontos irányelv is született, így a 
veszélyes anyagok mennyiségének korlátozására (Restriction of 
Hazardous Substances) és az elektronikai hulladékok kezelésére (Waste 
Electrical and Electronical Equipment) vonatkozóan is. Ezek alapján 
kötelezték a gyártókat, hogy az addig sikeresen alkalmazott, rendkívül 
gazdaságos ólomtartalmú forraszanyagokat a technológia módosításával 
cseréljék le. Európában elsőként Hollandiában és Svájcban vezettek be 
korlátozást 1999-ben, míg Japánban 2001-től szinte az összes jelentős 
gyártó (Hitachi, Toshiba, Sony, Fujitsu, Panasonic) ólommentes ötvözet 
felhasználásával gyárt. Az ólomtartalmú, eutektikus Sn-Pb ötvözet (mely 
kedvező mechanikai és forraszthatósági tulajdonsággal rendelkezik) 
cseréje jelentős mértékű technológiaváltást igényelt. 

Akár a felületszereléses, akár a furatszereléses technológiát vesszük 
alapul, a nyomtatott áramköri lapok bevonatainak kialakításától kezdve a 
megfelelőségi piktogramok elhelyezésén át a nagyobb hőállóságú 
alkatrészek előállításáig számos kérdésre kellett megoldást találni, 
beleértve a forraszthatósági és egyéb tulajdonságok biztosítását is. Az 
ólommentes forraszanyagok csoportjába tartozó ötvözetek 
tulajdonságaiban és felhasználásában is mutatkoznak különbségek. A 
főbb ötvözetek ón-ezüst alapúak, mellettük ötvözőként megtaláljuk a Cu, 
Bi, Sb, In vagy Ni elemeket is, illetve a kontaktusok kialakításánál az Au 
is gyakran előfordul. Gyakran az alkotók ugyanazok, de különböző 
mennyiségben alkalmazzák őket. Ezért is van az, hogy technológiától 
függően eltérő hőmérsékleten forrasztanak, és az esetenként előforduló 
problémák is a felhasznált ötvözet tulajdonságaira vezethetők vissza. 

A feldolgozott szakirodalom alapján megállapítottam, hogy a röntgen-
fluoreszcens analízis egy dinamikusan fejlődő anyagvizsgálati módszer, 



amely alkalmazható kontaktfelületek vizsgálatára, valamint a 
forraszanyagok és alkatrészek ólomtartalmának monitorozására is. Habár 
elfogadottan használható a módszer az IEC 62321 szabványnak 
megfelelő elemzésre, mégis rendelkezni kell egy belső minőségirányítási 
rendszerrel, mely megköveteli a módszer körültekintő hitelesítését. Ezért 
a kutatás fő irányát a röntgen-fluoreszcens analízis elektronikai 
környezetben történő alkalmazhatóságának vizsgálata jelentette. A 
megválaszolásra váró kérdések egy része a vizsgálat körülményeinek, azaz 
a mérés paramétereinek megválasztására irányult. A másik lényeges részt 
az elektronikában alkalmazott anyagok, így a különböző ötvözetek és 
rétegrendek vizsgálhatóságának tisztázása jelentette. Az analízis egyik 
korlátját ugyanis a vizsgálandó minta összetétele jelenti, így minden új 
anyagkombináció újabb kérdéseket vet fel, ezáltal új kutatási feladatot is 
eredményezve. Az értekezésem egyben arra is rámutat, hogy az ólmot 
teljesen nem lehet száműzni, hiszen az ón mellett, ha kis mennyiségben 
is, megtalálható. 

Az értekezés célkitűzéseit a forrasztási technológia különbözőségeiből 
adódóan két téma köré csoportosítottam. Azokban az esetekben, ahol a 
forraszanyagot olvadék állapotban juttatják a forrasztandó felületre 
(hullám- és bélyegforrasztás), ott a forrasztókád összetételét reprezentáló 
minták elemzésével kapcsolatban fogalmaztam meg kérdéseimet. A 
másik esetben a bevonatok vizsgálatára fókuszáltam, mely elsősorban az 
áramköri lapok és az alkatrészek előónozott rétegeit jelentette. A 
forraszanyag ötvözetek (tömbi minták) vizsgálatához – melyek az 
alkalmazott módszer szerint végtelen vastag mintáknak is tekinthetők – 
az 1-es pontban, míg a bevonatok (beleértve az alkatrészek és áramköri 
lapok bevonatait is) – mint átmeneti vastagságú rétegek – vizsgálatához 
a 2-es pontban fogalmaztam meg a célkitűzéseket. 

1.) Az ólomtartalomra vonatkozó kimutatási képességet befolyásoló 
tényezők vizsgálata ón-ezüst alapú forraszanyagok esetén. Ehhez a 
következő kérdéseket tettem fel: 

a) Milyen paraméterekkel jellemezhető a röntgenspektrométer 
alkalmazhatósága, amennyiben olvadék állapotban kivett (és 
megszilárdított) mintákat vizsgálunk?  

b) Hogyan befolyásolja a mérés eredményét az alkalmazott 
számítási módszer? 



c) Hogyan befolyásolja a mérés eredményét a minta 
homogenitásának változtatása, azaz a mintavétel során a lehűlési 
sebesség módosítása? 

d) Hogyan lehet megtervezni a multielemes kalibrációhoz a 
referenciaanyagok összetételét? 

2.) A vegyületfázis szerepének (megjelenésének és mennyiségének) 
vizsgálata az intenzitásarányon alapuló rétegvastagság mérések esetén. Itt 
a következő kérdéseket fogalmaztam meg: 

a) Hogyan befolyásolják a bevonat jellemzői a mért 
rétegvastagságot? 

b) Hogyan befolyásolja a vegyületréteg megjelenése a mérés 
eredményét? 

c) Kimutatható-e a vegyületréteg jelenléte, valamint a vastagsága 
becsülhető-e? 

d) Újraömlesztéses forrasztás esetén a mérés eredményét milyen 
mértékben befolyásolja a Cu beoldódása? 

A kísérleteket a technológiai lehetőségeket figyelembe véve terveztem 
meg, azaz olyan mintákat készítettem, melyek a valóságban 
előfordulhatnak, valamint a vizsgálat követelményeinek megfelelnek. A 
forraszanyagok analíziséhez kalibráló mintasorozatot (referencia 
mintákat) készítettem különböző mennyiségben ólommal szennyezve. A 
bevonatok vizsgálatánál hőkezeléssel hoztam létre intermetallikus réteget 
különböző vastagságú galvanikus ónbevonat esetén, valamint áramköri 
lemezek pasztázott kontaktfelületeit eltérő csúcs-hőmérsékleten 
megömlesztve jól összehasonlítható forraszkötéseket is kaptam. A kapott 
eredmények bemutatásánál azt is megvizsgáltam, hogy azok milyen 
gyakorlati problémák megválaszolását segítik elő. Amennyiben 
illeszkednek az adott üzemben alkalmazott gyártási és minőségbiztosítási 
elvekhez, úgy közvetlenül is hasznosulhatnak a termelésben. 
 
 
  



A kutatómunka összefoglalása 
 
A célkitűzésben megfogalmazott kérdések mentén haladva röviden 
bemutatom az elvégzett kísérleteket és az eredményekből származó 
következtetéseket. Kísérleteimet a vonatkozó szakirodalom áttekintése 
alapján terveztem meg, illetve azokra hivatkozva értékeltem ki. A 
forrasztás-technológiához igazodóan méréseimet a röntgen-fluoreszcens 
módszer alkalmazhatósága szerint csoportosítottam. 

Először ólommentes, Sn-Ag alapú tömbi forraszanyagok esetében 
vizsgáltam a kimutatási képességet az ólomtartalomra fókuszálva. Ehhez 
bizonylatolt, hiteles referenciaanyag mintákat (1. táblázat) és saját 
készítésű, olvasztással előállított és különböző mennyiségben (400-
1200ppm között) ólommal szennyezett mintákat használtam. 

1.táblázat Tanúsítással rendelkező hiteles Sn-Ag-Cu anyagminták 

Azonosító Elem c, wt% u (%)   Azonosító Elem c, wt% u (%) 

ADGGY Sn 99,999 0,001  ADHBQ Ag 2,90 0,15 

      Pb 0,009 0,002 

ADGTV Ag 2,92 0,15  ADHBT Cu 0,48 0,05 

ADHAO Cu 0,95 0,05   Ag 2,97 0,15 

ADHAV Cu 0,96 0,05  ADHQE Cu 0,47 0,05 

 Pb 0,009 0,002   Ag 2,97 0,15 

ADHBC Cu 0,97 0,05   Pb 0,007 0,002 

 Pb 0,096 0,005  ADGNC Cu 0,47 0,05 

ADHBJ Cu 0,49 0,05   Ag 2,86 0,15 

  Ag 3,96 0,15     Pb 0,088 0,005 

Megállapítottam, hogy a teljesítményjellemzők közül a mérés pontosságát 
és precizitását a folyamatképességi mutató (1. egyenlet) írja le leginkább: 
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ahol X a valódi érték, x a mért érték, S a vakmintával meghatározott 
szórás, s pedig a mérések tapasztalati szórása. A méréseket tiszta elemes 
(TE) és multielemes (ME) módszerrel is elvégeztem, a kettő 
összehasonlítása alapján az utóbbi módszer volt megbízhatóbb. A 
mérések során azt is tapasztaltam, hogy az azonos pontban végzett 
mérésekkel a kiértékelő módszer jellemezhető, amennyiben az elemek 
között korrelációt számítunk. Ez azért különösen fontos, mivel a 



forraszfürdő összetétele változhat, így például a réztartalma 
befolyásolhatja a mért ólom koncentrációt (1. ábra). 
Korrelációszámítással a minta homogenitása (amely döntően a 
mintavételnél alkalmazott hűtéstől függ) is számszerűsíthető, melyre a 
regresszió értéke hitelesített referenciaanyag esetében pontosan 0 volt. 

  

a) b) 
1. ábra Az ismérvek közötti kapcsolat szorosságának ábrázolása – a) ADHQE 

mintánál – b) ADGNC mintánál 

Azt is megvizsgáltam, hogy a multielemes kalibráció mintáinak 
tervezésekor az intenzitás-arányon alapuló koncentrációszámítási 
módszer (2-4. egyenletek) hogyan segíti az összetétel meghatározását. 
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ahol: cMe az ötvözet alkotójának koncentrációját, IMe az alkotó elem 
intenzitását, µMe pedig az abszorpciós tényezőt jelöli. Az s index a 
referenciaanyagra, m pedig a mintára utal. Az M értéke az ötvözet 
alkotóinak összegét mutatja. 

Az előzetes spektrum szimulációkkal megállapítható a referenciaanyagok 
azon kombinációja, amely a legjobb kalibrációs görbét (adott 
koncentráció tartományban egyenest) eredményezi. A csúcsarány 



módszer alkalmazásakor azt is megfigyeltem, hogy az egyenletrendszer 
megoldásához használt meredekség és metszet paraméterek a 
referenciasorozat egészére vonatkozóan opti-malizálhatók. A véletlent 
használó kereső algoritmusok (pl. genetikus algoritmus, GA) erre a célra 
kiválóan alkalmazhatók (2. táblázat). 

2. táblázat Au-Ag-Cu minták összetételének számítása optimalizált paraméterekkel   

  Au, ∆wt%   Ag, ∆wt%   Cu, ∆wt%   Σ, ∆wt% 

# illesztett GA opt.   illesztett GA opt.   illesztett GA opt.   illesztett GA opt. 

1 -3,77 0,99  10,63 -1,28  -4,45 -2,11  18,86 4,38 

2 4,50 -0,93  0,65 -0,62  -5,15 1,55  10,30 3,09 

3 0,16 1,45  -1,09 0,60  1,03 -2,15  2,27 4,20 

4 1,49 0,12  0,00 0,00  -1,39 -0,22  2,89 0,34 

5 -0,17 0,88  0,07 -0,78  0,00 0,00  0,24 1,66 

6 0,05 0,14   0,00 0,00   0,00 -0,19   0,05 0,34 

Σ 10,15 4,52   12,43 3,28   12,03 6,22   34,61 14,02 

  

  
a) b) 

2. ábra Csomó alakú whiskerek – a) ~17µm hosszú ón whisker (Nakadaira és 
társai1, 2007) b) ~2 cm hosszú ón-ezüst whisker (saját kísérlet) 

A szakirodalom alapján a whisker képződés szempontjából 
megbízhatónak tartott ón-ezüst ötvözet – olvasztási kísérleteim alapján 
– hajlamos a csomó alakú whisker (v. térfogatrész) szilárd fázisú 
kristályosodására, amennyiben az ötvözet a szövetszerkezetét 
kedvezőtlenül módosító mennyiségben tartalmaz ólmot. A 

                                                           
1
 NAKADAIRA Y., JEONG S., SHIM J., SEO J., MIN S., CHO T., KANG S., OH S. (2007): 

Growth of tin whiskers for lead-free plated lead frame packages in high humid environments and 
during thermal cycling, Microelectronics Reliability,  Vol. 47, pp. 1928-1949 



kísérletemben 0,1wt%-ot meghaladó ólomtartalomnál tapasztaltam a 
whisker képződés jelenségét (2. ábra). 

A második kísérleti részben bevonatok vizsgálatával foglalkoztam. 
Megállapítottam, hogy Sn/Cu bevonatok esetében a kialakult 
vegyületréteg kimutatható mértékben befolyásolja a mérés eredményét, 
melyet felhasználva mennyisége becsülhető. Ehhez tisztán Sn bevonat 
esetén a bevonat vastagságának mérési paraméterein kell változtatnunk 
(3. ábra), ólomtartalmú bevonatnál pedig az elemek koncentráció arányait 
kell figyelembe venni. 

 

  
a) b) 

3. ábra Arányok vizsgálata– a) azonos gerjesztési feszültség esetén– b) 
különböző gerjesztési feszültség esetén  

Pasztás forrasztás esetén az üregképződés mértékének csökkenését és a 
vegyületfázisok méretének növekedését egyaránt a hőmérséklet növelése 
eredményezi (4-5. ábrák), míg normál forrasztásnál a legkisebb a 
szennyezőként jelen lévő ólom koncentrációjának relatív szórása (4. 
ábra). Sn-4wt%Ag-0,5wt%Cu ötvözet esetén a réz koncentrációjának 
szórását is figyelembe véve a forrasztás minősége (elégtelen vagy túlzott 
Tcsúcs) is jellemezhető. 

Az eredmények alapján a legkisebb mérési bizonytalanságot a mérsékelt 
üregképződés és a minél homogénebb szerkezet együttese biztosítja, 
mely feltételek a normál csúcshőmérsékletű forrasztásnál optimálisak. 

 



  
a) b) 

4. ábra Cu, Ag és Pb elemek mért koncentrációi – a) átlagok – b) relatív 
szórás értékek 

 

a) [2,4%, 69 db, dmax=22µm]  b) [1,3%, 30 db, dmax=22µm] 
5. ábra Üregek megjelenése a forraszanyagban – a) elégtelen Tcsúcs esetén 

– b) túlzott Tcsúcs esetén 
 
Új tudományos eredmények 

1. Az Sn-Ag alapú, többalkotós, homogén forraszötvözetek röntgen-
fluoreszcens analízise során a mérésre előkészített minta ugyanazon 
pontjában végrehajtott, egymást követő mérések adataiból 
páronkénti korrelációszámítással ellenőrizhető az alkalmazott 
számítási módszer szelektivitása az ólomtartalom meghatározására. 
A minta homogenitása és így az ólomtartalom eloszlása – megfelelő 
szelektivitás mellett – korrelációs együtthatókkal szintén 
jellemezhető, amennyiben a felvett mérési pontok reprezentatívak. 



Számítással igazoltam, hogy homogén minta esetén az ólom és az 
ötvöző elemek mért koncentrációja között nincs korreláltság, azaz 
a koefficiens értéke 0.  

2. Megállapítottam, hogy az intenzitásarány-páron (csúcsarány 
módszeren) alapuló koncentrációszámításnál – lineáris kapcsolat 
esetén – az egyenletrendszer megoldásából kapott tényezők (az 
illesztésből eredő jelentős számítási hibák esetén) optimalizálhatók. 
Igazoltam, hogy a választott optimalizációs módszerrel (véletlent 
használó genetikus algoritmussal) a koncentrációszámítás 
összesített hibája – a referenciaanyagok egészét tekintve – 
csökkenthető. 

3. Szimulációk segítségével megállapítottam, hogy az intenzitásarány-
páron alapuló módszer segíti a multielemes referencia minták 
összetételének tervezését, így a megfelelő koncentrációarányok 
kiválasztásával javítható a kalibrálás (és számítás) pontossága az 
adott koncentráció tartományban. 

4. Olvasztási kísérletekre alapozva megállapítottam, hogy az Sn-
3,0wt%Ag ötvözetet 0,12wt%-os koncentrációban ólommal 
ötvözve (szennyezve) csomó alakú, újrakristályosodott ón-ezüst 
whisker (tiszta Sn tűkristályra emlékeztető) képződhet. 

5. Mérések segítségével igazoltam, hogy hőközlés (forrasztás) hatására 
a Cu hordozófelület és az Sn bevonat között kialakuló vegyületréteg 
vastagsága a gerjesztési feszültség változtatásával (a kísérletemben 
10kV és 50kV) mért – és tiszta elemes módszerrel számított – 
rétegvastagság adatok arányaiból becsülhető. Amennyiben a 
bevonat ólmot is tartalmaz, úgy a vegyületréteg vastagsága a 
gerjesztési feszültség változtatása nélkül, az elemek 
koncentrációarányainak felhasználásával közelíthető. A 
vegyületrétegek tényleges vastagságát kísérleti úton, arra alkalmas 
módszerrel (pl. keresztcsiszolaton) előzetesen 
számszerűsíteni/ellenőrizni kell. 



6. Újraömlesztéses ólommentes forrasztásnál az Sn-4wt%Ag-
0.7wt%Cu (paszta állapotú, Cu hordozóra felvitt) ötvözet 
alkalmazása esetén az elégtelen forrasztási hőmérséklet 
eredményeként a forraszkötésben maradt üregek, valamint a túlzott 
forrasztási hőmérséklet következtében kialakuló nagyméretű (>30 
µm) Cu6Sn5 vegyületfázisok jelenléte a mérési bizonytalanságot 
jelentősen növelik. Méréseim alapján a legkisebb szórást a minél 
kisebb mértékű üregképződés és a minél finomabb eloszlású 
vegyületfázisok együttese biztosítja, mely feltételek a normál 
csúcshőmérsékletű forrasztásnál optimálisak. 

7. Megállapítottam, hogy Sn-4wt%Ag-0.7wt%Cu (paszta állapotú, Cu 
hordozóra felvitt) forraszanyag esetén a réz és az ólom 
koncentrációjának relatív szórása alapján eldönthető, hogy a 
forrasztás normál körülmények között történt-e. Kísérleti 
eredmények alapján az alábbi határokat állítottam fel (~150 µm 
vastagságban bevont kontaktfelület és 200-500ppm közötti Pb 
koncentráció esetére): 

Elem Relatív szórás, % 
Cu <20  <20  >20 
Pb >20  <20  >20 

Minősítés: Jelentős 
üregképződés 

 
Normál 

forrasztás   
Nagyméretű 
vegyületek 

 
 
Az eredmények hasznosíthatósága 

Az elvégzett kutatások eredményei a forraszanyagok és bevonatok 
vizsgálatánál közvetlenül hasznosíthatók, a további ötvözetek 
vizsgálatához pedig iránymutatást adnak.  

Értekezésemben rendszereztem a nyomalkotók meghatározásához 
szükséges kalibráció szempontjait és a mérés menetét, valamint a 
berendezések alkalmazhatóságának vizsgálatához a főbb statisztikai 
mutatókat is összesítettem. Ezek alapján a gyakorlatban használható 
szempontokat is megfogalmaztam a forrasztó kádak monitorozásának 
(pl. ólom szennyezettség) elősegítésére. A megfelelő kalibráció 



elvégzéséhez javaslatot tettem a multi-elemes minták összetételének 
tervezésére. A módszer segítségével jól illeszkedő kalibrációs pontokat 
kaphatunk. 

Ón bevonatú réz hordozófelületek esetén a forrasztható réteg vastagsága 
az általam bemutatott módszerrel – a mérési paramétereket figyelembe 
véve – megállapítható, így az intermetallikus réteg nagysága becsülhető. 
Újraömlesztéses forrasztás esetén pedig a gyakorlatban alkalmazható 
határokat is megállapítottam (a mért elemek relatív szórását figyelembe 
véve) annak eldöntésére, hogy a forrasztás normál körülmények között 
történt-e. 
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