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A NIKKEL HATÁSA ÓLOMMENTES FORRASZÖTVÖZETBEN  
KÉPZŐDŐ INTERMETALLIKUS VEGYÜLETFÁZISOKRA 

 
EFFECTS OF NICKEL ON THE FORMATION OF INTERMETALLIC 

COMPOUNDS IN LEAD-FREE SOLDER 
 

GYENES ANETT1PÁZMÁN JUDIT2GÁCSI ZOLTÁN3 
 

Kutatómunkánk során az Innolot® elnevezésű hat alkotós (Sn Ag Cu Bi Sb Ni) ólommentes for-
raszanyagban a nikkeltartalom változásának hatását vizsgáltuk a képződő intermetallikus vegyületfá-
zisokra. A kísérlet során további nikkelötvözéssel 4 különböző Ni/Cu aránnyal (0,27; 0,32; 1,21; 
2,45) jellemzett ötvözetet állítottunk elő, melyek kémiai összetételét ICP-eljárással határoztuk meg. A 
képződött intermetallikus vegyületfázisokat pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálattal, illetve 
mikroanalízis segítségével határoztuk meg. A kiinduló Innolot (Ni/Cu = 0,27) esetén csak 
(Cu,Ni)6Sn5 vegyületfázist találtunk, melynek Ni-tartalma 12–28 at.% között változik. Míg ennél 
nagyobb Ni/Cu arány esetén már (Ni,Cu)3Sn4 primer, tűs vegyületfázis is képződik 2–8 at.% közötti 
Cu-tartalommal, továbbá a (Cu,Ni)6Sn5  típusú vegyületfázisok is egyértelműen elkülönülnek egy-
mástól: Cu33Ni23Sn44 és Cu4Ni2Sn5 fázisokra, mely utóbbi finomabb, de szintén tűs alakban jelenik 
meg. 
Kulcsszavak: ólommentes forraszötvözet, Sn Cu Ni ternér rendszer, intermetallikus vegyületfázis 
 

This paper investigates the effects of nickel on the formation of intermetallic compounds in a 6-
component (Sn Ag Cu Bi Sb Ni) lead-free solder alloy called Innolot®. Samples with 4 different 
Ni/Cu ratio (0.27; 0.32; 1.21; 2.45) were prepared in the experiment by adding more nickel to the 
Innolot solder. The chemical compositions of testing samples were analysed by ICP method. The 
intermetallic compounds formed in the alloys were identified by scanning electron microscopy and 
EDS analysis. (Cu,Ni)6Sn5 intermetallic compounds with Ni contents in the range of 12 at.%  to 28 
at.% were identified in the Innolot (Ni/Cu = 0.27) solder. Primary, needle-like (Ni,Cu)3Sn4 intermetal-
lic compound with Cu concentration in the range of 2 at.% to 8 at.% was identified at higher Ni/Cu 
ratio. Furthermore (Cu,Ni)6Sn5-type compounds are clearly distinct from one another, which are the 
following phases: Cu33Ni23Sn44 and Cu4Ni2Sn5. Cu4Ni2Sn5 intermetallic compound forms into a nee-
dle-like shape too, but it is much more finer than (Ni,Cu)3Sn4 phase. 
Keywords: lead-free solder, Sn-Cu-Ni ternary system, intermetallic compound 
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Bevezetés 
 

Az elektronikai alkatrészek autóipari alkalmazása területén fokozatosan növekszik az 
igény az egyre jobb mechanikai tulajdonságú és nagyobb hőmérsékleteken – akár 165 °C-
on – is kellő biztonsággal alkalmazható ólommentes forraszötvözetek iránt. Ezen igények 
kielégítése céljából hozták létre az Innolot® elnevezésű forraszanyagot, mely tulajdonkép-
pen a már széles körben elterjedt Sn Ag Cu, vagy más néven SAC-ötvözet továbbfejlesztett 
változata. Amint az 1. táblázatból is látható, a forraszanyag fejlesztői további ötvöző ele-
meket – bizmutot, antimont és nikkelt – adagoltak a SAC-rendszerhez, mellyel céljuk az 
volt, hogy javítsanak az ötvözet mechanikai tulajdonságain. A Bi egy része és az Sb szi-
lárdoldatos formában, míg a Ni intermetallikus vegyületfázisok létrehozásával növeli a for-
raszanyag szilárdságát [1, 2]. 

1. táblázat 
Az Innolot® forraszanyag kémiai összetétele, m/m% [1] 

Sn Ag Cu Bi Sb Ni 

90,1–91,6 3,6–4,0 0,6–0,8 2,8–3,2 1,3–1,7 0,1–0,2 

 
Az ólommentes forraszanyagok alkalmazása során fellépő egyik jelentős probléma az 

intermetallikus vegyületek fokozott képződése, melyek durva tűs vagy lemezes formában 
jelennek meg a forrasztott kötésben [3]. Az Innolot forraszanyag gyakorlati alkalmazása 
során azonban már a forraszkádban is megjelenhetnek tűs szerkezetű intermetallikus vegyü-
letfázisok, melyek jelentősen megnehezítik vagy akár teljes mértékben ellehetetlenítik a 
forrasztást. A probléma fő forrása alapvetően a forraszanyaghoz adagolt nikkel, mely a for-
rasztási technológia során alkalmazott hőmérsékleten (250–325 °C), – ahogy az 1. a) ábrán 
is látható – gyakorlatilag nem oldódik az ónban, melynek következménye az olvadékban 
megjelenő intermetallikus vegyületfázisok. A kétalkotós egyensúlyi Ni Sn fázisdiagram 
szerint Ni3Sn4 (monoklin rácsszerkezetű) vegyületfázis fog megjelenni [4, 5]. 

 

 

1. ábra. A Ni Sn a) és a Cu Sn b) kétalkotós egyensúlyi fázisdiagram részletei [4] 
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A réz önmagában hasonló problémát nem jelent, hiszen az ötvözethez adagolt mennyi-
sége a Cu Sn kétalkotós egyensúlyi rendszer [1. b) ábra] eutektikus összetételéhez közeli. 
Ebben a rendszerben egyensúly szerint η-Cu6Sn5, majd a 186 °C-on történő allotrop átala-
kulást követően η’-Cu6Sn5 vegyületfázis fog képződni [4, 5]. A hexagonálisból monoklin 
rácsszerkezetbe történő átalakulás térfogat-növekedéssel jár (2,15 vol%), mely belső fe-
szültségeket eredményez a forraszanyagban, ezáltal elősegítve repedések képződését. Az 
Sn Cu forraszötvözethez adagolt nikkel már kis mennyiségben is (0,06 m/m%) képes meg-
akadályozni ezt az allotrop átalakulást, így szobahőmérsékleten stabilizálni a hexagonális 
rácsú η-Cu6Sn5, továbbiakban (Cu,Ni)6Sn5 vegyületfázist [6, 7]. 

A fenti példából is jól látható, hogy a nikkel és réz együttes megjelenése a forraszötvö-
zetben jelentős hatással lesz a képződő vegyületfázisokra. Amint az a 2. ábrán is szerepel, a 
szakirodalom sem egységes az  Sn Cu Ni-rendszerben kialakuló intermetallikus vegyületfá-
zisok kapcsán. A 2 a) ábra Snugovsky és társai által kísérleti úton meghatározott Sn Cu Ni 
háromalkotós rendszer Sn felöli részletét mutatja a következő vegyületfázisokkal: Ni3Sn4, 
Cu6Sn5 (ahogy azt a kétalkotós fázisdiagramok is előrevetítették), valamint Cu33Ni23Sn44. A 
2 b) ábrán ugyanez a rendszer látható Vuorinen és társai által számítva, mely esetben ők az 
(Ni,Cu)3Sn4 és (Cu,Ni)6Sn5 vegyületfázisokat tüntették fel [812]. Azonban azt meg kell 
jegyeznünk, hogy az Innolot forraszanyag esetén a rendszer még további három ötvözőele-
met (Ag, Bi, Sb) is tartalmaz, melyek – ismeretlen mértékben, de minden bizonnyal – mó-
dosítják ezeket a fázisdiagramokat.  

 

 

2. ábra. Az  Sn Cu Ni-rendszer Sn felöli részletének újraszerkesztett  
likvidusz felületei [8] a) kísérleti úton meghatározott [9]; 

b) számított [10] 
 
Mivel a réz és nikkel elemek helyettesíthetik egymást a képződő vegyületfázisokban, 

így az  Sn Cu Ni-rendszer esetén nagyobb valószínűséggel számíthatunk (Ni,Cu)3Sn4 és 
(Cu,Ni)6Sn5 intermetallikus vegyületfázisokra, mint Ni3Sn4 és Cu6Sn5 fázisokra. Egyes 
szakirodalmakban konkrét sztöchiometriával tüntetik fel a (Cu,Ni)6Sn5 típusú vegyületfázi-
sokat, melyek a Ni/Cu arányától függően a következők lehetnek: Cu5Ni1Sn5 [8], Cu4Ni2Sn5 

[8], Cu33Ni23Sn44 [9], Cu27Ni29Sn44 [10], míg mások csak egy tartományt adnak meg a Ni 
koncentrációjára. Tehát az irodalmi adatok alapján az egyes (Cu,Ni)6Sn5 vegyületfázisok 
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esetén a nikkel mennyisége 0–29 at.% között változik. A (Ni,Cu)3Sn4 vegyületfázis esetén a 
réz mennyisége pedig 0–8 at.% között változik [8]. 

 
1. Kísérlet 

 
A nikkel (Ni,Cu)3Sn4 és (Cu,Ni)6Sn5 intermetallikus vegyületfázisok képződésére gya-

korolt hatásának vizsgálatához az Innolot forraszanyaghoz nikkelt adagoltunk, ezáltal létre-
hozva 3 különböző nikkeltartalmú ötvözetet. 

Az Innolot forraszanyag nikkellel történő ötvözését egy általunk előállított porkohászati 
pogácsa mint előötvözet segítségével végeztük el. A forraszanyagból és a ~99,8 m/m%-os 
tisztaságú nikkelből is finom reszeléket állítottunk elő, melyek keverékéből (1,6 g Ni+0,4 g 
Innolot) kompozitpogácsákat sajtoltunk. A különböző nikkeltartalmú mintákat az olvadék 
hőmérsékletének a változtatásával állítottuk elő, ezáltal vizsgálni tudtuk az Innolot forrasz-
ötvözetben az egyes hőmérsékletekhez tartozó egyensúlyhoz közeli koncentrációkat is. A 
kísérlet során alkalmazott, termoelemmel kimért pontos ötvözési hőmérsékletek a követke-
zőek voltak: 376, 488 és 590 °C. 

Mindhárom hőmérséklet esetén két kerámiatégelyben végeztünk párhuzamos ötvözést. 
A két sorozatnál az ötvözés menete – mely az alábbiakban olvasható – csak a 7. pontban tér 
el, amikor is az egyik tégelyben lévő olvadékot a kemencéből kivéve hagytuk megdermed-
ni, míg a másik olvadék esetén a kemencéből kivéve abból először eltávolítottuk a képző-
dött tűs vegyületfázisokat, a maradék olvadékot pedig leöntöttük. Valamint hasonló kristá-
lyosodási körülmények között készítettünk az Innolot forraszanyagból is egy mintát (mely-
hez nem adagoltunk nikkelt), aminek előállítása megfelel az ötvözés menetének 4. pontjától 
kezdődően, ahol 590 °C-ot alkalmaztunk. 

Az ötvözés menete: 
1. A kemence felfűtése a kerámiatégelyben behelyezett forraszanyaggal együtt 300 °C-

ra 13 °C/perc sebességgel. 
2. A kerámiatégelyben lévő olvadék kivétele a kemencéből. 
3. A Ni-Innolot porkohászati pogácsa behelyezése a forraszanyag olvadékba, és me-

chanikus ott tartása az olvadék megszilárdulásáig. 
4. Az így kapott szilárd állapotú Ni-Innolot ötvözőpogácsa+forraszanyag felfűtése az 

adott hőmérsékletre (376 °C / 488 °C / 590 °C) 13 °C/perc sebességgel. 
5. 45 perc hőn tartás az adott hőmérsékleten. 
6. Az adott hőmérsékletről 2 °C/perc sebességgel kemencében történő lassú hűtés 300 

°C-ra. 
7. A kerámiatégelyben lévő, 300 °C-ra lehűlt olvadék kivétele a kemencéből, majd: 

a) eset: levegőn történő hűtés szobahőmérsékletre, 
b) eset: a képződött tűs vegyületfázisok eltávolítása az olvadékból, valamint az 

így visszamaradt forraszanyag leöntése. 

A kísérlet során előállított minták összetételét ICP-eljárással, Varian 720-ES típusú 
plazma-spektrométerrel határoztuk meg. A kialakult mikroszerkezet jellemzéséhez, illetve a 
fázisok meghatározásához pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálatot és mikroanalízist 
végeztünk (Zeiss EVOMA 10 típusú elektronmikroszkóppal), melyhez a csiszolatokat a 
következő lépésekben készítettük elő: 
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 csiszolás: P320, P400, P600, P800, P1200, P2400, P4000; 
 polírozás: MD Mol (3 μm) és MD Nap (1 μm) típusú posztókon Lubricant Blue fo-

lyadékkal; 
 polírozás: 0,04 μm-es SiO2-részecskéket tartalmazó kolloiddal. 

 
2. Eredmények 

 
2.1. Kémiai összetétel meghatározása ICP-eljárás alkalmazásával 
 

Az Innolot forraszanyag, valamint a kísérletben előállított minták teljes keresztmetszetét 
átfúrva kisméretű fémforgácsot munkáltunk ki, melyből 0,1 g-ot mértünk be és oldottunk 
fel az ICP-vizsgálathoz. A 2. táblázatban szerepelnek az ICP-vizsgálattal meghatározott 
kémiai összetételek, valamint a számított Ni/Cu arányok. Mivel a vegyületfázisok képződé-
sét nem csak a nikkel, hanem a réz is befolyásolja, így célszerű az ötvözetek Ni/Cu arányát 
is vizsgálni. A 3. ábrán a folytonos vonal jelzi az ötvözési hőmérséklet függvényében a 
nikkelkoncentráció változását, ami jól szemlélteti, hogy a hőmérséklet növelésével az olva-
dék egyre több nikkelt képes oldatban tartani. A szaggatott vonal mentén pedig azok a min-
ták helyezkednek el, melyek esetén a ~300 °C-os olvadékból eltávolítottuk a képződött ve-
gyületfázisokat. 

2. táblázat  
Az Innolot forraszanyag és az egyes ötvözési hőmérsékletekhez 

 tartozó minták kémiai összetétele (tömeg%), valamint Ni/Cu arányai 

 Sn Ag Bi Sb Cu Ni Ni/Cu 
Innolot® 89,9 4,09 3,55 1,45 0,71 0,19 0,27 
376 °C 89,3 3,97 3,76 1,41 0,56 0,18 0,32 
376 °C* 89,4 4,05 3,46 1,50 0,55 0,17 0,31 
488 °C 86,0 3,96 3,47 1,44 0,61 0,74 1,21 
488 °C* 88,7 3,92 3,69 1,48 0,53 0,17 0,32 
590 °C 85,1 3,82 3,62 1,43 0,56 1,37 2,45 
590 °C* 89,5 4,34 3,74 1,47 0,54 0,16 0,30 

* Az adott hőmérsékleten nikkellel ötvözött forraszanyag olvadékból a tűs vegyületfázi-
sok eltávolítása után leöntött minták, a továbbiakban visszamaradt forraszanyag. 

 

 

3. ábra. A nikkelkoncentráció változása az ötvözési hőmérséklet függvényében 



98 Gyenes Anett–Pázmán Judit–Gácsi Zoltán 

 

2.2. A nikkeltartalom hatása a forraszanyagban képződött vegyületfázisok mennyiségére 
 
Az egyes ötvözési hőmérsékletekhez tartozó olvadékokból ~300 °C-on eltávolítottuk a 

képződött vegyületfázisokat, melyek tömegét lemérve az olvadék tömegére vonatkozóan 
meghatároztuk azok arányát. A 4. ábra az így kapott vegyületfázisok arányának változását 
ábrázolja a Ni/Cu arány függvényében (2. táblázat). Jól látható, hogy a növekvő Ni/Cu 
arány – vagyis a növekvő Ni-koncentráció – hatására 300 °C környékén egyre nagyobb 
mennyiségben képződnek  vegyületfázisok az olvadékban. Természetesen ez nem meglepő, 
hiszen az ötvözési hőmérséklet növelésével az olvadék – a benne lévő Innolot+Ni-
előötvözet pogácsából – egyre több nikkelt volt képes beoldani, mely a hőmérséklet csök-
kenésével az intermetallikus vegyületfázisok egyre nagyobb mennyiségű képződését ered-
ményezte. Azonban azt meg kell jegyeznünk, hogy ezek az értékek nem egyeznek meg a 
valós értékekkel, hiszen az olvadékból eltávolított vegyületfázisokat jelentős mennyiségű 
megszilárdult forraszanyag fogta közre, ami hozzáadódott a tömegükhöz, de ettől függetle-
nül a 4. ábra megfelel a tendencia szemléltetésére. 

A diagramról az is jól látható, hogy míg az Innolot forraszanyagból nem sikerült 300 °C 
környékén vegyületfázisokat eltávolítanunk, addig a csupán 0,05-dal nagyobb Ni/Cu ará-
nyú minta olvadékában már képződtek tűs intermetallikus vegyületfázisok ezen a hőmér-
sékleten.  
 

 

4. ábra. Az olvadékból eltávolított vegyületfázisok  
mennyiségének változása a Ni/Cu arány függvényében 

2.3. A képződött vegyületfázisok azonosítása pásztázó elektronmikroszkópi vizsgálattal  
és mikroanalízissel 

 
Az 5. ábra az Innolot és a nikkellel (m = 1,37%) ötvözött forraszanyag szövet-

szerkezetét mutatja visszaszórt elektron képen (BSD-képen), mely ötvözetek hasonló kö-
rülmények között szilárdultak meg. A szövetképek alapján is jól látható, hogy a további 
nikkeladagolás hatására nagyméretű, primer vegyületfázisok jelennek meg az Innolot fino-
mabb szerkezetéhez képest. 
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a) Az Innolot (0,19% Ni) minta 
szövetszerkezete BSD-képen 

b) Az ötvözött minta (1,37% Ni)  
szövetszerkezete BSD-képen 

5. ábra. A kiinduló és a nikkellel ötvözött forraszanyagról készült SEM-felvételek 

A 6. ábrán a vizsgált minták szövetszerkezetében megjelenő, Ni- és Cu-tartalmú  vegyü-
letfázisok láthatók az EDS-sel mért, pontelemzésből származó Sn-, Cu- és Ni-
koncentrációk függvényében. Továbbá a szakirodalomban közölt pontos képlettel felírható 
vegyületfázisokat is feltüntettük a diagramon, melynek segítségével jó közelítéssel megad-
hatók a létrejött intermetallikus vegyületfázisok. 

 

 

6. ábra. A vizsgált mintákban megjelenő SnxCuyNiz, illetve a szakirodalomban  
közölt vegyületfázisok összetétel szerinti elhelyezkedése 
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A 6. ábrán látható, hogy az Innolot forraszanyagban (Ni,Cu)3Sn4 vegyületfázis nem 
képződött, ami már a szövetképek alapján is látszott, valamint kétféle Ni/Cu arányú 
(Cu,Ni)6Sn5 vegyületfázis jelenik meg, azonban ezek a szövetszerkezeti felvételeken nem 
különíthetők el egymástól.  

Továbbá az is megfigyelhető a 6. ábrán, hogy a nikkellel ötvözött forraszanyag esetén a 
képződő vegyületfázisok alapvetően kétfélék lehetnek: (Ni,Cu)3Sn4 és (Cu,Ni)6Sn5 vegyü-
letfázisok, melyek a három, különböző Ni-tartalommal bíró minta esetén csak mennyisé-
gükben térnek el egymástól. A (Ni,Cu)3Sn4 vegyületfázisban a Cu koncentrációja 2–8 at.%, 
míg (Cu,Ni)6Sn5 esetén a Ni-tartalom 12–28 at.% között változik, mely teljes összhangban 
van a szakirodalomban közölt adatokkal. Ezen túlmenően a (Cu,Ni)6Sn5 vegyületfázisok 
esetén láthatóan elkülönülnek egymástól a mért értékek, és a szakirodalomban is közölt két 
vegyületfázishoz tendálnak, melyek Cu33Ni23Sn44 és Cu4Ni2Sn5 vegyületfázisok.  

 

 

7. ábra. Az 1,37 tömeg% nikkelt tartalmazó ötvözet fázisairól készült SEM-felvételek 
a) az olvadékból eltávolított vegyületfázisok; b) és c) szövetszerkezet BSD-képeken 

A pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálat (7. ábra) és a szakirodalomban fellelhető 
Sn Cu Ni fázisdiagramok [8, 9, 10] alapján egyértelműen megállapítható, hogy az Innolot 
forraszanyaghoz adagolt nikkel hatására első lépesben az olvadékból L(Ni,Cu)3Sn4 ve-
gyületfázis priméren kristályosodik. Majd ezt nagy valószínűséggel L[(Ni,Cu)3 Sn4+ 
Cu33Ni23Sn44] eutektikus folyamat követi [2. a) ábra], azonban ez az eutektikum a szövet-
képek alapján szinte teljesen elfajult, ezért gyakorlatilag csak a Cu33Ni23Sn44 vegyületfázis 
látható. A rendszer összetettsége miatt a további folyamatok pontos azonosítása bizonyta-
lan.  

A szövetképeken hatszög keresztmetszetben látható tűs vegyületfázisok, a mikro-
szondás analízis eredményei alapján Cu4Ni2Sn5 képlettel írhatók le. Külön fázisként jelen-
nek meg, ezért úgy tűnik, mintha ezek is priméren kristályosodtak volna, azonban feltehe-
tően valamilyen többfázisú folyamat elfajult lefolyásának eredményei. 
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Összefoglalás 
 
Kutatómunkánk során az Innolot® (Sn Ag Cu Bi Sb Ni) ólommentes forraszanyagban a 

nikkeltartalom változásának hatását vizsgáltuk a képződő intermetallikus vegyületfázisokra. 
Az elvégzett kísérletekből és vizsgálati eredményekből a következő megállapítások vonha-
tók le: 

1. A forraszanyag Ni/Cu arányának – vagyis a Ni és Cu elemek koncentrációjának együttes 
– változása nagyon érzékenyen hat mind a létrejövő vegyületfázisok minőségére, mind 
pedig azok mennyiségére. 

2. A vizsgált 0,27 Ni/Cu arányú Innolot esetén csak (Cu,Ni)6Sn5 vegyületfázis jelenik meg, 
melynek Ni-tartalma 12–28 at.% között változik. 

3. Ennél nagyobb Ni/Cu arány esetén már nagyméretű, az olvadékból priméren kristályoso-
dó, tűs alakban megjelenő (Ni,Cu)3Sn4 vegyületfázis is képződik 2–8 at.% közötti Cu-
tartalommal. Továbbá a (Cu,Ni)6Sn5  típusú vegyületfázisok is egyértelműen elkülönül-
nek egymástól: Cu33Ni23Sn44 és Cu4Ni2Sn5 fázisokra, mely utóbbi finomabb, hatszögle-
tes keresztmetszetű tűk alakjában jelenik meg. 

4. A nikkeltartalom növekedésével a képződő intermetallikus vegyületfázisok aránya is 
fokozatosan nő, mely a nikkel kismértékű oldhatóságának, ebből következően erősen 
vegyületképző hajlamának az eredménye. 

Mindezek alapján megállapítható, hogy célszerű az ötvözet nikkeltartalmát az alsó ha-
tárértékre (m = 0,1%), míg az olvadék hőmérsékletét a forrasztási technológiához igazodva 
nagyobb értékre megválasztani, annak érdekében, hogy elkerüljük a káros vegyületfázisok 
képződését. 
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