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Az Európai Unió és Japán kezdeményezésére született meg a veszélyes anyagok korlátozásáról 

szóló direktíva, ami tiltja az elektronikai készülékekben egyes veszélyes anyagok – köztük az ólom – 
alkalmazását. Az irányelv értelmében az ólommentes forraszanyagok kerültek előtérbe, azonban az 
alkalmazott technológia eredményeképpen az ólom, mint szennyező megjelenhet. Jelenléte hatással 
van a kialakuló mikroszerkezetre és az életciklusra, ezért szükség van az ólommal szennyezett for-
raszanyagok széles körű tanulmányozására. Cikkünkben a forraszkötést nagymértékben befolyásoló 
intermetallikus fázisokat vizsgáltuk a kereskedelmi forgalomban is kapható hat alkotós, ólommal 
szennyezett ón-ezüst-réz (Sn-Ag-Cu), azaz SAC-forraszanyagban. 
Kulcsszavak: intrmetallikus fázisok, morfológia, ólommentes forraszanyag, ólomszennyeződés 
 

The issue of the RoHS (Restriction of Hazardous Substances) directive which prohibits the use of 
certain hazardous substances  including lead  in electronic equipments was initiated by the Euro-
pean Union and Japan. Due to the directive the use of lead free solder alloys became widespread. 
However lead may appear in the form of impurity due to the technological processes. The lead impu-
rity has a significant effect on the microstrucutre and lifetime, therefore detailed examinations on 
them are necessary to be carried out.  
In this paper the study of intermetallic compounds (IMCs) in a six-component, Pb impured, thermal 
cycle test-subjected, Sn-Ag-Cu (SAC) solder alloy is demonstrated. 
Keywords: IMCs, morphology, Pb free solder alloy, Pb impurity 
 
Bevezetés  
 

A veszélyes anyagok korlátozásáról szóló Európai Uniós direktíva (Restriction of 
Hazardous Substances: RoHS) értelmében környezetvédelmi okok miatt az elektronikai 
készülékek gyártása során kerülni kell az ólomtartalmú forraszanyagok alkalmazását. Ebből 
következik, hogy az elmúlt években ugrásszerűen megnőtt az érdeklődés az ólommentes 
forraszanyagok iránt. Követelményként merült fel, hogy az új, környezetbarát forraszanya-
gok tulajdonságai minél jobban hasonlítsanak az eddig használt forraszanyagokéra. Ezek 
közül a legjelentősebb a közel eutektikus összetétel, jó elektromos vezetési- és mechanikai 
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tulajdonság, jó nedvesítés, nagy megbízhatóság és élettartam. Számos ötvözettípus felel 
meg ezeknek a kritériumoknak, például: SnAg, SnZnBi, Sn,Ag,CuBi, stb, de a gyakorlat-
ban a SAC ötvözetek terjedtek el leginkább. 

Az Sn–xAg–yCu ötvözetek legnagyobb hátránya, hogy a kapcsolódó alkatrészeknek 
2030 oC-kal magasabb hőmérsékletet kell elviselniük, valamint a relatív magas ezüsttar-
talmuknak köszönhetően drágábbak az ólomtartalmú forraszanyagokhoz képest. A SAC 
ötvözetek közül a legelterjedtebbek a közel eutektikus összetételű ötvözetek, melyek 3.0–
4.0 tömeg% ezüst és 0.5–1.0 tömeg% réztartalommal rendelkeznek [1, 2] Olvadáspontjuk 
217 oC, ami a 221 oC-os eutektikus (96.5% Sn–3.5% Ag) hőmérsékletnél alacsonyabb. Ez a 
hozzáadott réznek köszönhető, ami csökkenti az olvadáspontot és növeli a nedvesítést [3, 4, 
5]. Az Sn-Ag-Cu fázisdiagramnak megfelelően három intermetallikus vegyület alakulhat ki, 
melyek a következők: Ag3Sn, Cu6Sn5, Cu3Sn [6]. 

Chen és társai cikkükben [7] leírják, hogy az ónt tartalmazó forraszkötések a réz hordo-
zóval egy kettős réz-ón intermetallikus rétegen keresztül kapcsolódnak össze, mely zóna 
Cu6Sn5, illetve Cu3Sn-ből áll. Ez az intermetallikus réteg szilárd állapotban növekszik, és a 
forraszkötés jelentős hányadát adja. A réteg vastagsága nagy jelentőséggel bír, mert nagy-
mértékben befolyásolja a kötés szilárdságát. Prett és társai [8] kimutatták, hogy Sn–37Pb 
ötvözet esetében a legnagyobb szilárdság 5–7 µm vastag Cu6Sn5 rétegvastagság esetén volt 
mérhető. Liu és társai [9] Sn–3Ag–0.5Cu ötvözetet 150 oC-on öregítettek 0, 50, 100, 200 és 
300 óra hőntartási időtartamot vizsgálva. Öregítés nélkül „fésűs” határfelülettel rendelkező 
Cu6Sn5 fázis alakult ki, melynek a rétegvastagsága 4,1±0,4µm. Növelve az öregítés időtar-
tamát, 300 órát követően 7,87±0,3 µm vastag intermetallikus réteg alakult ki, valamint a 
Cu6Sn5 fázis „fésűs” jellege megváltozott, és sík határfelület alakult ki [9]. 

Az SAC ötvözetekhez sok esetben bizmutot és antimont is adagolnak, elsősorban a for-
raszkötések nagyobb szilárdságának, megbízhatóságának érdekében. Ezek az ötvözők kü-
lönböző hatást fejtenek ki a Cu6Sn5 intermetallikus fázisra. Chen és társai [7] az antimon 
hatását vizsgálták Sn-Ag-Cu-Sb ötvözetben. Azt tapasztalták, hogy az antimon már kis 
mennyiségben is meggátolja a túlzott mértékű intermetallikus rétegnövekedést és finomítja 
a szerkezetet [7]. Guo-yuan és társai [10] a hozzáadott bizmut hatását tanulmányozták az 
intermetallikus vegyületfázis képződésére Sn-3,8Ag-0,7Cu ötvözet estén. Megállapították, 
hogy a Cu6Sn5 fázis „fésűs” típusról „síkra” változott, 200 órás 190 oC-on történő öregítés 
hatására. Vizsgálva a vegyületfázis rétegvastagságát azt tapasztalták, hogy adott hőmérsék-
leten az öregítési idő növelésével, illetve bizmut adagolással a rétegvastagság lecsökken, de 
csak 1-2 tömegszázalék bizmut tartalomig, mert ezt követően már növekedésnek indul. En-
nek a magyarázata a következő: a kölcsönös oldhatósága az ónnak és a bizmutnak növek-
szik a növekvő hőmérséklet hatására, ami ahhoz vezet, hogy számos apró kiválás alakul ki 
a szemcsehatáron, ami akadályozza az intermetallikus rétegen keresztül az ón és réz atomok 
diffúzióját [10].  

Az Ag3Sn intermetallikus vegyületfázis nagymértékben befolyásolja a mechanikai tu-
lajdonságokat és az élettartamot [11, 12, 13]. 
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Garcia és társai [14] megállapították, hogy különböző hűlési sebességek alkalmazása 
esetén az Ag3Sn morfológiája az alábbi lehet: szferoid, lamella, tű. A lamellás és tűs morfo-
lógia az alacsony hűlési sebességgel (0,02 oC/s) társul, ugyanis a relatív hosszú idő elősegíti  
az ezüst és az ón diffúzióját, így a kisebb szferoiditos szemcsék összenőnek és tűs, valamint 
lamellás szerkezetet hoznak létre. A relatív nagy hűtési sebesség (>8,5 oC/s) a szferoidos 
szerkezetnek kedvez.  

Cikkünkben az intermetallikus fázisok vizsgálatát mutatjuk be, a gyakorlatban is fel-
használt, meghatározott hőciklus tesztnek alávetett 6 alkotós forraszanyagban. 
 
1. Kísérletek 
 

A vizsgált mintákat a gyakorlatban is széles körben használt hat alkotós SAC (Sn–
3,7Ag–0,7Cu) forraszanyag adta. Az ötvözet ezen kívül még kis mennyiségben antimont, 
bizmutot, nikkelt és ólom szennyezőt tartalmazott. A mintákat ólomszennyezettségüknek 
megfelelően négy csoportra osztottuk (I. táblázat). A forraszanyagon hősokk vizsgálatokat 
hajtottunk végre, melyet 40 és +140 oC-on 30 perces műveleti/tartási idővel 0; 250 és 
2000 ciklusszámot alkalmazva végeztünk el. A vizsgálandó minta egy tartókeretbe kerül, 
amelyet egy emelőszerkezet (lift) néhány másodperc alatt visz át a hidegből (40 °C) a for-
ró (+140°C) zónába, ahol 3030 perces műveleti időt, azaz 1 órás tartási időt alkalmaztunk.   

Az intermetallikus fázisok vizsgálata pásztázó elektronmikroszkóppal (SEM) és kép-
elemzéssel történt. 

1. táblázat 
Vizsgált minták 

Minta 
Pb 

tartalom, 
(tömeg%) 

Ciklusszám 
(TW) 

Minta
Pb 

tartalom, 
(%) 

Ciklusszám 
(TW) 

A 0 0 G 1 0 

B 0 250 H 1 250 

C 0 2000 I 1 2000 

D 0,5 0 J 6 0 

E 0,5 250 K 6 250 

F 0,5 2000 L 6 2000 
 

Az intermetallikus vegyületréteg felületi érdessége hatással van a nedvesíthetőségére; 
fontos szerepet játszik abban, hogy megfelelő forraszkötés alakuljon ki [15]. D. Q. Yu és 
társai [15] és Q. K. Zhang és társai [16] bemutatták, hogy élettartam vizsgálatok esetében, 
kifejezetten hősokk, ill. öregítés során a Cu6Sn5 réteg „fésűs” jellege megváltozhat, síkfelü-
letűvé válhat. Vizsgálataink során azt tapasztaltuk, hogy a 250 ciklusszámú mintákban 
ólomtartalomtól függően esetünkben is átalakul az intermetallikus réteg frontja és sík jelle-
get mutat.  
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1. ábra. a) vonalmenti elemzés, Cu6Sn5 rétegvastagság változása:  

b) „D”, c) „E”, d) „F” minta 

EDS-méréssel Cu6Sn5 intermetallikus réteget azonosítottuk [1. a) ábra]. A SEM-felvéte-
lek segítségével megmértük a rétegvastagságát. A kiindulási forraszanyagban a Cu6Sn5 

intermetallikus réteg a határfelületen helyezkedik el, és vastagsága a négy mintacsoport 0 
ciklusszámmal terhelt mintáiban 1,73 µm között változik. Gyakorlatilag minden minta-
csoportban azt tapasztaltuk, hogy a növekvő hősokk terhelés hatására a rétegvastagság is 
növekszik (1. ábra). Az IMC-réteg növekedése csökkenti a forraszkötés termikus kifáradási 
élettartamát, a szakítószilárdságát és törési szívósságát, valamint csökkenti a megbízhatósá-
gát is [15]. Kivételt képez az 1% ólomtartalmú mintacsoport, ahol a rétegvastagság kismér-
tékű csökkenése figyelhető meg a növekvő ciklusszám mellett (2. ábra). Ennek az oka nagy 
valószínűséggel az, hogy a bizmutban gazdag részecskék (Pb-Bi kiválások) a Cu6Sn5 szem-
csehatárokon gátolják az intermetallikus rétegen keresztül a réz és az ón szemcsehatár dif-
fúzióját, így akadályozva meg az IMC-réteg növekedését [10]. Képelemzéssel történő mé-
réseink szerint a Pb-Bi kiválások 1% ólomtartalom esetén rendelkeznek a legnagyobb terü-
letaránnyal és szemcseszámmal [2. b) ábra] így ezzel magyarázható az IMC-réteg elvéko-
nyodása. 

a) 

b) c) d) 
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2. ábra. a) Cu6Sn5 intermetallikus rétegvastagságának, b) Pb-Bi kiválások  
szemcseszámának változása az ólomtartalom függvényében 

A képelemzés alapján megállapítottuk, hogy az Ag3Sn szemcsék által elfoglalt terület 
minimumot mutat 1% ólomtartalomnál (3. ábra). Az is jól látszik, hogy 16 tömegszázalék 
ólomszennyezés jelentős mértékben befolyásolja az Ag3Sn szemcsék területét és a szem-
cseszámukat is. A 3. b) ábra alapján megállapítható, hogy a hőciklusszám nem befolyásolja 
a szemcseszámot 16 tömegszázalék ólomtartalom esetén. 

 

 

3. ábra. Az Ag3Sn fázis: a) területének, b) szemcseszámának változása  
az ólomtartalom függvényében 

Chen és társai [17] Sn3,5Ag0,75Cu (SAC) forraszanyag megbízhatósági vizsgálata so-
rán megfigyelték, hogy egyértelmű durvulás figyelhető meg a növekvő hőciklusok számá-
val. Ezzel ellentétben az általunk elvégzett vizsgálatok azt mutatták, hogy a növekvő 
hőciklusszám nem feltétlenül idézi elő az Ag3Sn szemcsék növekedését.  

A 4. ábrán látható SEM-felvétel azt mutatja, hogy a hőciklus teszt eredményeképpen a 
szálas Ag3Sn szferoidossá válik. Fontos megemlíteni, hogy a változó ólomtartalom a mor-
fológiát nem befolyásolta [18]. 
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4. ábra. SEM-felvételek: a) ,,A”, b) ,,C” minta 

Összefoglalás 
 

Hősokk-tesztnek alávetett hat alkotós, ólommal különböző mértékben szennyezett SAC 
ötvözet forraszkötését vizsgáltuk, különös tekintettel az intermetallikus fázisokra (Cu6Sn5, 
Ag3Sn). Minden vizsgált összetétel esetében a növekvő hősokk terhelés hatására növekedett 
a Cu6Sn5 rétegvastagság, kivétel az 1% ólomtartalmú mintacsoportot, ahol a rétegvastagság 
kis mértékben lecsökkent. Ezt a réz és az ón szemcsehatár diffúzióját akadályozó Pb-Bi 
kiválások képződésével magyarázzuk, ami korlátozza a réteg megvastagodását.  

Az Ag3Sn intermetallikus fázis területe és szemcseszáma összefüggést mutat az ólom-
tartalommal: ≥ 1 tömeg% ólomszennyező mellett a területe és a szemcseszáma az Ag3Sn 
kiválásoknak kisebb, mint a 01 tömeg% ólomtartalmú mintákban. Az ezüst-ón fázisok 
morfológiájára azonban nem volt hatással az ólomtartalom. 
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