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Abstrakt 

Práce se zabývá elektromigrací v pájeném spoji. V teoretické části jsou popsány bezolovnaté 

pájky, povrchové úpravy, formování pájeného spoje, intermetalické sloučeniny a 

elektromigrace. V praktické části je zkoumán vliv elektromigrace na růst intermetalických 

sloučenin v pájeném spoji. 

Abstract 

These thesis deals with electromigration in solder joint. In theoretical part are described lead-

free solders, surface finish, formation of solder joint, intermetallic compounds a 

electromigration. In practical part is investigated a effect of electromigration on growth 

intermetallic compounds in solder jsoint. 
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1 Úvod 

Pájený spoj je jednou z nejdůležitějších součástí elektronických zařízení. Jeho funkcí je 

mechanicky a elektricky připojit součástku k desce plošných spojů. Jeho spolehlivost je tedy 

pro funkčnost zařízení velmi důležitá. Vzhledem k tomu, že dochází k neustále miniaturizaci 

součástek, celých zařízení a díky tomu i pájených spojů, vzrůstá vliv namáhání těchto spojů 

elektrickým proudem. To se ve spojeních projevuje tím, že průchodem proudu dochází 

k přeskupování materiálu, zvyšování teplot spoje a zrychlenému růstu intermetalických 

vrstev, což ovlivňuje spolehlivost a životnost spoje. 

Teoretická část se zabývá popisem bezolovnatých pájek, jejich složení a rozdělení. Dále 

jsou zde popsány některé vybrané bezolovnaté pájecí slitiny. Jsou zde také zmíněny 

používané povrchové úpravy substrátů. Další dílčí část teorie se zabývá mechanismy 

formování pájeného spoje, tedy difúzí pájky a rozpouštění tuhého kovu v tekuté pájce. S tím 

je spojen vznik intermetalických sloučenin, které jsou tématem další dílčí teoretické části. v 

závěru teoretické části je popsán pojem elektromigrace a jeho vliv na vývoj pájeného spoje. 

Hlavní náplní praktické části je sledování vlivu elektromigrace na pájený spoj. Tato část 

se zabývá výrobou zkušebních vzorků, jejich následnému proudovému namáhání, 

metalografickými výbrusy a nakonec analýzou a vyhodnocením změřených intermetalických 

sloučenin pomocí optického mikroskopu. Vliv elektromigrace na pájený spoj je sledován 

z hlediska proudové hustoty, vlivu teploty zatěžovaného vzorku, dále vliv pájecí pasty a 

nakonec vliv polarizace proudového zatížení. Jako testovací součástka sloužila POWER LED 

dioda MX-6 od firmy CREE.   
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2 Teoretická část 

2.1 Bezolovnaté pájky 

Ekologicky zaměřená legislativa od 1. 7. 2006 zamezuje používání kovů s negativním 

dopadem na lidské zdraví, mezi které patří i olovo. Toto nařízení, vycházející z ekologických 

norem (ECO) a dalších souvisejících norem (WEEE), se v elektronice výražně dotýká 

olovnatých pájek, jenž po dlouhou dobu neodmyslitelně patří k výrobě elektronických a 

elektrotechnických zařízení. 

Náhrada olovnatých pájek je ve světě řešena již delší dobu, např. v Japonsku již několik 

let před vydanou legislativou začaly firmy přecházet na pájení bezolovnatými pájkami. 

V USA už v roce 1993 byly zavedeny poplatky za používání vybraných škodlivých látek, 

mezi které patří i olovnaté pájky. Vzhledem k současnému rozmachu proekologického 

myšlení je to i v zájmu firem. Samozřejmě existují také výjimky, a to v případě vojenských či 

lékařských zařízení. 

Vzhledem k tomu, že pájený spoj je tvořen ze 75% pájkou, zbylých 25% připadá na 

pájecí povrch a vývod součástky, je zřejmý význam pájky při pájecím procesu a proto musí 

být jejímu výběru věnována nejvyšší pozornost. Bezolovnaté pájky proto musí vyhovovat 

těmto požadavkům [1]: 

- kompatibilita s používanými zařízeními i postupy (vlnové pájení, HAL, vhodnost 

pro ruční pájení ve formě trubičkového drátu i použitelnost pro pájecí pastu, 

zejména pro no-clean aplikace), 

- ekvivalentní a lepší materiálové charakteristiky než stávající slitiny, 

- teplota tavení vetší než 185°C, 

- minimální rozsah plastického stavu, optimálně (4 – 15)°C, 

- cena a dostupnost. 
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Přechod na bezolovnaté pájky s sebou přinesl řadu změn a nových faktorů a bezpochyby i 

zásah do technologického procesu pájení. Kromě odlišných vlastností je podstatnou 

skutečností, že použití bezolovnatých pájek přineslo i zvýšení nákladů. 

2.1.1 Složení bezolovnatých pájek 

Pro bezolovnaté pájecí slitiny je většinou nutná přítomnost minimálně 60% cínu, zbytek 

je doplněn většinou drahými kovy. Cena slitiny je závislá na ceně jednotlivých složek a ve 

většině případů je dražší než olovnaté pájky. Zásadní rozdíl mezi bezolovnatou a olovnatou 

pájkou je v teplotě tavení. Zatímco olovnaté pájky dosahují tekutého stavu při cca 183°C, u 

většiny bezolovnatých pájek je tohoto stavu dosaženo při teplotě vyšší, v rozmezí 190°C – 

227°C, v závislosti na jejím složení. 

Jako substituty olova v pájce se používají následující prvky [2]: 

- stříbro (Ag) – drahý kov, který je používán i jako složka v olovnatých pájkách, 

pro dobré elektrické vlastnosti se používá u bezolovnatých pájek i přes svou 

vysokou cenu, dále také snižuje bod tání a zlepšuje smáčivost a pevnost, 

- bismut (Bi) – snižuje bod tání, smáčivost je spíše průměrná, výhodou je také 

cena, ale jeho použití snižuje jeho získávání jako produktu při čištění olova, 

- měď (Cu) – v elektrotechnice hojně používaný prvek, zvláště pro výrobu vodičů, 

má dobrou smáčivost povrchu i mechanickou pevnost, ale rozpouští se ve 

slitinách s vysokým obsahem cínu, a tím se ovlivňuje jakost spoje (zeslabení 

spoje, snížení pevnosti a zvýšení odporu), 

- indium (In) – využívá se ke snížení bodu tání slitiny, má teplotu tavení 156°C, 

má dobrou smáčivost povrchu, ale mechanické vlastnosti nejsou příliš vhodné pro 

pájení, také cena pájek je velká, protože indium je dražší než stříbro a pro 

používání pájky je potřeba tohoto prvku velké množství, 

- antimon (Sb) – zvyšuje pevnost, snižuje povrchové napětí, ale je částečně toxický 

pro lidský organismus, 

- zinek (Zn) – nízký bod tání, nízká cena, 

- nikl (Ni) – zabraňuje odsmáčení, 

- germanium (Ge) – zabraňuje oxidaci. 
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2.1.2 Rozdělení bezolovnatých pájek 

Tab. 1 Slitiny pod 180°C [1] 

Systém Složení (hm%) Rozsah teplot tavení (°C) 

Sn-Bi Sn-58Bi 138e 

Sn-In Sn-52In 

Sn-50In 

118e 

118-125 

Bi-In Bi-33In 109e 

 

Tab. 2 Slitiny 180 – 200°C [1] 

Systém Složení (hm%) Rozsah teplot tavení (°C) 

Sn-Zn Sn-9Zn 199e 

Sn-Bi-Zn Sn-8Zn-3Bi 189-199 

Sn-Bi-In Sn-20Bi-10In 143-193 

 

Tab. 3 Slitiny 200 – 230°C [1] 

Systém Složení (hm%) Rozsah teplot tavení (°C) 

Sn-Ag Sn-3,5Ag 

Sn-2Ag 

221e 

221-226 

Sn-Cu Sn-0,7Cu 227e 

Sn-Ag-Bi Sn-3,5Ag-3Bi 

Sn-7,5Bi-2Ag 

206-213 

207-212 

Sn-Ag-Cu Sn-3,8Ag-0,7Cu 217e 

Sn-Ag-Cu-Sb Sn-2Ag-0,8Cu-0,5Sb 216-222 
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2.1.3 Popis vybraných bezolovnatých pájek 

Bezolovnatá pájka SAC305 

Jedná se o slitinu, která obsahuje 96,3 % cínu, 3 % stříbra a 0,5 % mědi. Tato slitina 

spadá pod doporučení JEIDA (Japonský úřad pro standardy v elektronice) pro bezolovnaté 

pájení. SAC305 je blízká náhradě za slitinu 63Sn/37Pb pro pájení vlnou a ruční pájení, a 

prokázala svoji velmi dobrou funkci v aplikacích SMT. Při použití v pájení vlnou slitina 

produkuje méně strusky než jiné pájecí slitiny, zajišťuje dobré smáčení a vynikající pevnost 

spoje. Je možné ji používat ve stávajících zařízeních a procesech, v kombinaci se stávajícími 

povlaky a chemickým složením tavidel. Slitina se dodává ve formě tyčí, drátu s jádrem, 

pevného drátu, fólie, prášku a vodou rozpustných a kalafunových pájecích past, 

nevyžadujících čištění. Pájecí pasty SAC305 nevyžadující čištění vyhovují všem specifikacím 

Bellcore a IPC [3]. 

Vlastnosti pájky SAC305 [3]: 

- nejlevnější slitina ze skupiny Sn-Ag-Cu, 

- nízký bod tavení u bezolovnaté slitiny 217°C – 218°C, 

- slitina Sn-Ag-Cu s nejlepším smáčením, 

- slučitelnost se všemi typy tavidla, 

- vynikající spolehlivost pájeného spoje, 

- vynikající odolnost vůči únavě. 

Srovnání SAC305 a SnPb [2]: 

- SAC požaduje vyšší přetavovací teplotu kolem 218°C, SnPb má bod tavení při 

183°C, 

- smáčení SAC pájek je horší z důvodů vyššího povrchového napětí, ale 

srovnatelných hodnot je možné dosáhnout použitím dusíkové atmosféry, 

- spoje tvořené SAC pájkou jsou matné a mají drsnější povrch, což je nutné 

zohlednit při optické kontrole bezolovnatých spojů, 
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- obě pájky mají podobnou spolehlivost do 125°C, při vyšších teplotách jsou 

spolehlivější SAC pájky, 

- SAC pájky mají vyšší pevnost v tahu, hlavně při vyšších teplotách, a za vyšších 

teplot větší pevnost v tlaku, 

- SAC pájky jsou náchylnější k vytváření voidů (dutin ve spoji) a k tvorbě whiskerů 

(z důvodu vysokého obsahu cínu ve slitině), 

- celková struktura je u bezolovnatých pájecích slitin složitější než u SnPb pájek 

(vzhledem k použití více prvků dochází k tvorbě většího množství 

intermetalických sloučenin), což může mít dopad na dlouhodobé vlastnosti. 

 

Bezolovnatá pájka SN100C 

SN100C je bezolovnatá pájecí slitina, vyvinutá firmou Nihon Superior v Japonsku. 

Obsahuje cín, měď a malé množství niklu. Slitina se osvědčila v komerční výrobě během vice 

než šesti let. Nabízí vysokou produktivitu ve srovnání s jinými pájecími slitinami bez olova. 

Složení pájky – Sn99,35/Cu0,6/Ni0,05 [3].  

Vlastnosti pájky SN100C [3]: 

- teplota pájení 226°C – 227°C, 

- neobsahuje stříbro nebo vizmut, 

- eutektická slitina, 

- pájení bez můstků a rampouchů, 

- hladké, lesklé, dobře tvarované kužely, prosté mikroskopických trhlin, bez ohledu 

na rychlost ochlazovaní, 

- dobrý průnik průchozím otvorem, 

- dobré utváření kuželu na horní straně, 

- tvorba strusky stejná nebo nižší než u pájky SnPb, 

- nevyžaduje dusíkovou atmosféru, 
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- neeroduje měď z otvorů, plošek a vodičů, 

- nízká míra louhování mědi usnadňuje řízení obsahu mědi v pájecí lázni, 

- nižší agresivita vůči nerezové oceli a jiným materiálům pájecí lázně ve srovnání 

se slitinami Sn-Ag-Cu, 

- odolnost vůči tepelné únavě a mezi tečení než u SnPb, 

- pomalý a rovnoměrný růst intermetalické vrstvy na rozhraní pájky a substrátu. 

Bezolovnatá pájka SN100Sb 

Slitina obsahuje cín, měď a malé množství antimonu a niklu. Nabízí vynikající vlastnosti 

pro hromadné pájení vlnou. Podobně jako pájka SN100C má dobrou odolnost vůči tepelné 

únavě. Vlastnosti jsou podobné jako u SnPb. Složení Sn99,16/Cu0,6/Sb0,2/Ni0,04 [3]. 

Vlastnosti [3]: 

- Teplota pájení 226°C – 227°C, 

- ideální pro proces pájení vlnou, 

- eutektická slitina, 

- pájení bez můstků a rampouchů, 

- hladké, lesklé, dobře tvarované kužely, prosté mikroskopických trhlin, bez ohledu 

na rychlost ochlazování, 

- dobrý průnik průchozím otvorem, lepší než u ostatních slitin, 

- dobré utváření kuželu na horní straně, 

- tvorba strusky stejná nebo nižší než u pájky SnPb, 

- nevyžaduje dusíkovou atmosféru, 

- neeroduje měď z otvorů, plošek a vodičů, 

- nízká míra louhování mědi usnadňuje řízení obsahu mědi v pájecí lázni, 

- nižší agresivita vůči nerezové oceli a jiným materiálům pájecí lázně ve srovnání 

se slitinami Sn-Ag-Cu, 
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- odolnost vůči tepelné únavě a mezi tečení než u SnPb, 

- pomalý a rovnoměrný růst intermetalické vrstvy na rozhraní pájky a substrátu. 

Slitiny Sn100 byly vyvinuty jako alternativy k SAC. Důvodem byla cena, kdy stříbro 

obsažené v SAC zvyšuje cenu pájecí slitiny. Další významnou vlastností je nižší agresivita 

vůči pájecím vanám z nerezové oceli a nižší úroveň tvorby strusky. Jejich ideální použití je 

pro hromadné pájení. 

2.1.4 Povrchové úpravy 

Povrchová úprava mědi se používá jako ochrana před oxidací povrchu, zajištění 

dlouhodobé skladovatelnosti a také ke zlepšení pájitelnosti povrchu. Používají se pokovovací 

metody a metody pokrytí organickými povlaky. Tyto úpravy musí vyhovovat požadavkům 

následné montáže. Tato tzv. aktivní povrchová úprava mění funkční skupiny na měděném 

povrchu a tedy i chemismus povrchu. 

Popis povrchových úprav [1]: 

HAL (Hot Air Levelling) 

Jedná se o metodu, při které se deska ponoří do SnPb nebo do bezolovnaté pájky a 

následně se přebytek pájky zarovná horkým proudem vzduchu. Vrstva je stabilnější než 

povlak cínu a slouží jako povrchová ochrana měděného povrchu proti oxidaci. Jedná se 

ovšem o energeticky náročný proces. Deska je zatěžována velkým teplotním šokem a 

výsledná rovinnost povrchu je velmi špatná. S ohledem na ekologické normy je možné použít 

místo SnPb bezolovnatou pájku, tím ovšem dochází k většímu namáhání desek vzhledem 

k nutnosti použití vyšších teplot. 

ENIG (Electroless Nickel Immersion Gold) 

V lázni, do které se přidává paladium, se na odhalený chemicky nanese sloučenina niklu. 

Zlato se poté nanáší imersně bez přítomnosti redukčních činidel a elektrického proudu. 

Paladium obsažené v lázni způsobuje menší smáčivost. 
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OSP (Organic Solder Protectives) 

Chemická metoda nanášení organických inhibitorů oxidace mědi na odhalený povrch 

desky plošných spojů, zpravidla po tisku nepájivé masky. Používá se především na 

jednostranné desky, dosahuje výborné rovinatosti povrchu, oproti HALu je levnější až o 40 

%. Spolehlivost spojů je srovnatelná s HAL, nevýhodou je krátká doba doporučené 

skladovatelnosti a rozdílné vlastnosti OSP povrchů od různých výrobců. 

Galvanické zlato 

Na povrch desky je za pomoci elektrolýzy nanesen povrch zlata. Vytvořená vrstva je 

dostatečně rovinná vhodná i pro bondování. Metoda galvanického zlacení je velice kvalitní 

v mnoha směrech a dává plošnému spoji i značnou estetickou váhu 

Imersní cín 

Cín je nanášen chemickou cestou. Deska je ponořena do roztoku chemického cínu a tím 

vznikne povrch cínu, který je nejlépe smáčivý cínovou pájkou, cenově dostupný, 

technologicky poměrně nenáročný a ekologicky vyhovující. 

Tab. 4 Porovnání různých typů povrchových úprav [1] 

Povrchová úprava HAL NiAu OSP chem. Ag chem. Sn 

Vícenásobný teplotní cyklus Ano Ano Probl. Ano Ano 

Rovinnost povrchu Ne Ano Ano Ano Ano 

Tloušťka vrstvy [μm] 1 – 20 5 0,5 0,16 0,1 

Fine pitch aplikace Probl. Ano Ano Ano Ano 

Kontaktování Ne Ano Ne Ano Ne 

Teplotní stres na 65°C Ano Ne Ne Ne Ne 

Údržba lázně Obtížná Střední Snadná Snadná Snadná 

Řízení procesu Střední Obtížné Snadné Snadné Snadné 

Náklady Střední Vysoké Nízké Střední Nízké 

Ekologické aspekty Špatné  Dobré Dobré Dobré Dobré 

Bezolovnatá pájka SnAgCu Vyhovuje Vyhovuje Vyhovuje Vyhovuje Vyhovuje 

 



19 

 

2.2 Formování pájeného spoje 

Z fyzikálního a fyzikálně chemického hlediska musíme procesem pájení dosáhnout 

mechanicky pevného a dlouhodobě spolehlivého spoje. Při pájení probíhají složité fyzikálně 

chemické pochody na rozhraní tuhé a tekuté fáze. Systém se na začátku vzájemného působení 

snaží o snížení mezifázové energie. Dochází k nahrazení dvou volných povrchů jediným 

rozhraním s nízkou volnou energií. Na mezifázovém rozhraní se vytvářejí vazby nejprve 

v izolovaných místech a postupem času se rozšiřují na celou plochu styku. Na tomto rozhraní 

přechází atomy roztaveného kovu do mřížky tuhého kovu. Dochází ke spojování valenčních 

elektronů jednotlivých kovů a k vytvoření kovové vazby. Pokud nedojde k vytvoření společné 

fáze na spojovaném kovu, nedojde ani k odpovídající úrovni smáčení. Teplem se zvětšuje 

pohyb atomů obou fází a jejich vzájemná difuze zesiluje vytvořené vazby. Většinou dochází i 

k rozpouštění spojovaných kovů. Poté následuje chladnutí vytvořeného spoje a krystalizace 

pájky. Vytváří se krystalizační zárodky a začíná růst zrn pájky. Velikost těchto zrn závisí na 

rychlosti chlazení, při pomalém chlazení se tvoří větší zrna, která snižují spolehlivost spoje 

[1,4]. 

Pájecí proces je podmíněn i pohybem hmoty zúčastněných materiálů a vytvořením 

chemických vazeb reakcemi v místech styku povrchových úprav kovů DPS/součástek a pájky 

za přívodu energie. Pro většinu kovů je roztavená pájka agresivním rozpouštědlem, proto je 

důležitá krátká doba pájení, aby nedocházelo k vytváření příliš silných vrstev 

intermetalických (mezikovových) sloučenin, které mají jiné, zpravidla nežádoucí, vlastnosti 

než pájené kovy samotná pájka. K vytváření těchto vrstev dochází nejen při samotném pájení, 

ale i za normálních teplot difuzí. Tyto difuzní vrstvy mají velký vliv na mechanické vlastnosti 

pájeného spoje a na jeho chování při tepelných cyklech. Při smáčení a roztékání pájky je 

mezikovové rozhraní nahrazováno více či méně spojitou přechodovou tzv. intermetalickou 

zónou. Ke vzniku této oblasti dochází procesy difúze a rozpouštění [1]. 

2.2.1 Difúze pájky 

V pevných kovech závisí difuzní procesy zpravidla na typu a nepravidelnosti stavby 

krystalové mřížky. Difuzní součinitel vzrůstá se zvyšováním hustoty poruch krystalové 

mřížky. Čím jsou při difúzi vzájemné síly mezi atomy difundujících prvků menší, tím menší 
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je i aktivační energie a tím větší je součinitel difúze a tedy i její rychlost. Součinitel difúze je 

závislí i na velikosti difundujícího prvku, teplotě tavení difundujícího prvku, v případě slitiny 

i na vlastní koncentraci prvku ve slitině. K vytvoření difúzní zóny dochází v okamžiku 

zahájení smáčení tuhého povrchu roztavenou pájkou. Difúze vždy zahrnuje transport hmoty. 

Pro tloušťku vytvořené difúzní vrstvy Z0 po době pájení t z II. Fickova zákona platí [1]: 

    √   (1) 

Z0 – tloušťka IMC [m] 

D – součinitel difúze [m
2
s

-1
] 

t – čas [s] 

Ze základních rovnic difúze byla empiricky stanovena Arrheniova rovnice [1]: 

 
       ( 

 

  
) (2) 

D – součinitel difúze [m
2
s

-1
] 

D0 – difúzní koeficient [m
2
s

-1
] 

Q – aktivační energie růstu IMC [Jmol
-1

] 

R – plynová konstanta R = 8,314 Jmol
-1

K
-1

 

T – teplota [K] 

Součinitel difúze D se zvyšuje exponenciálně se zvyšující se teplotou. Nadměrný růst Z0 

je během pájení způsoben vyšší teplotou i delší dobou pájení. Uvedená rovnice platí pro 

difúzi v čistých kovech. Z pohledu pájitelnosti, zejména smáčivosti je difúze pozitivní jev, na 

druhé straně však difúze vede k tvorbě intemetalických sloučenin, které zhoršují zejména 

mechanické i elektrické vlastnosti spoje.  

2.2.2 Rozpouštění tuhého kovu v tekuté pájce 

Během procesu smáčení a roztékání zejména procesem difúze dochází ke změně 

chemického složení tuhého povrchu. Na mezifázovém rozhraní se mění teplota tavení tuhého 

povrchu. Vznikají zde zpravidla tuhé roztoky eutektických fází i peritektické sloučeniny. 

Atomy tuhých roztoků eutektických fází, které dosáhly teploty tavení odpovídající teplotě 
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pájení, přechází do tekuté pájky. Rozpouštění a přechod atomů tuhého kovu do roztavené 

pájky probíhá buď difuzí – tj. za statických podmínek nebo prouděním, tj. za dynamických 

podmínek procesem tečení. Největší tečení nastává na počátku roztavení pájky a smočení 

povrchu. Zákonitosti rozpouštění tuhé fáze v tekuté fázi udává vztah [1]: 

   

  
  (    )  (3) 

dQ/dt – množství látky rozpuštěné za jednotku času [mol.s
-1

] 

K – konstanta rychlosti rozpouštění [ms
-1

] 

C0 – skutečná nasyceného tuhého roztoku [mol.m
3
] 

C - skutečná koncentrace tuhého roztoku v daném okamžiku [mol.m
3
] 

S – plocha rozpouštějícího se tuhého povrchu [m
2
] 

množství látky Q lze vyjádřit vztahem [1]: 

       (4) 

Vs – je objem pájky [m
3
] 

Skutečnou koncentraci tuhého roztoku v daném okamžiku vypočteme ze vztahu [1]: 

 
    (      (

    

  
)) (5) 

Pro konstantu rychlosti rozpouštění K platí vztah [1]: 

 
  

 

 
 (6) 

D – součinitel difúze rozpustnosti atomů v pájce [m
2
s

-1
] 

x – šířka difúzní zóny [m] 

Rychlost rozpouštění je charakterizována konstantou rychlosti rozpouštění K, která je 

ovlivněna teplotou, vlastnostmi materiálu pájky i tuhého povrchu. Rozpouštění tuhého 

materiálu ve větší míře během pájecího procesu je nežádoucím jevem. Rozpustnost tuhého 

materiálu v roztavené pájce lze snížit snížením teploty pájení, kratší dobou pájení nebo 

volbou složení pájecí plošky i množství pájky. 
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2.3 Intermetalické sloučeniny 

Při pájecím procesu dochází k pohybu hmoty zúčastněných materiálů a k vytváření 

intermetalických sloučenin chemickou reakcí v místě styku povrchové úpravy DPS a pájky. 

Jejich přítomnost je na jedné straně nezbytná, protože vznikají během smáčecího procesu, 

čímž zajistí vyšší pevnost formovaného spoje. Na druhé straně jsou jejich vlastnosti odlišné 

(zpravidla nežádoucí) od vlastností pájeného kovu nebo pájky. Mezi nežádoucí vlastnosti 

patří křehkost, vyšší rezistivita a menší teplotní vodivost. Pokud jsou tyto vrstvy přítomny ve 

větší míře, dochází k redukci živostnosti pájeného spoje. Pro sledování spolehlivosti pájeného 

spoje je nutné znát vliv materiálových a procesních parametrů na tloušťku a strukturu 

intermetalické vrstvy. Správné zformování a pevnost spoje předurčuje smáčivost povrchů, 

vlastnosti pájky i charakteristika pájecího procesu. 

Pájeným spojem jsou kompenzovány rozdíly v teplotních součinitelích délkové 

roztažnosti TCE spojovaných materiálů a pevnostní vlastnosti intermetalických sloučenin jsou 

nezbytné k absorbování různých TCE. Nekvalitně vytvořené vazby na rozhraní mezi pájkou a 

povrchem, teplotní cyklování a mechanické namáhání spoje vede ke snižování spolehlivosti 

spoje. Stárnutí spoje a difúzní procesy ve sloučeninách vedou k další degradaci spoje, snížení 

pevnosti i kvality elektrického kontaktu.  

Graf 1 Závislost pevnosti spoje na tloušťce difúzní vrstvy [1] 
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2.3.1 Intermetalické sloučeniny na rozhraní Sn – Cu 

Na rozhraní pájky a mědi se po smočení povrchu velmi rychle vytvoří vrstva tenká vrstva 

intermetalické sloučeniny Cu6Sn5 o tloušťce několika desetin mikrometru. Vznik této 

sloučeniny je podmínku dobrého smočení a vytvoření pevné vazby pájky ke kovu. K tvorbě 

sloučeniny dochází i po snížení teploty a ztuhnutí pájky, tedy za nižších teplot než je teplota 

pájení. Toto se děje díky difúzi atomů mědi do pájky a atomů cínu do mědi. Intermetalická 

sloučenina má světle šedou barvu a teplotu tání přibližně 415°C. Růstem jejího objemu je 

pájka v jejím bezprostředním okolí ochuzována o cín [1].  

Za určitých podmínek dochází na rozhraní mědi a intermetalickou sloučeninou Cu6Sn5 

k vytvoření druhé intermetalické sloučeniny Cu3Sn. Ta obsahuje větší množství mědi než 

předchozí. Tato sloučenina je pro pájky nesmáčivá. Smáčení pájkou po vzniku této vrstvy je 

možné jen tehdy, když je nově vznikající intermetalická sloučenina pokryta vrstvou Cu6SN5. 

Vrstva Cu3Sn se tvoří v případě, že je bráněno difúzi cínu do mědi a je podporována difúze 

mědi do pájky. Sloučenina Cu3Sn má tmavě šedou barvu, její teplota tání je vyšší než 670°C. 

Obnovení pájitelnosti měděného povrchu pokrytého vrstvou této sloučeniny je prakticky 

možné jen po jejím mechanickém odstranění nebo po jejím odleptání [4]. Struktura na 

rozhraní pájky a pájecí plošky je zobrazena na Obr. 1. Vlastnosti popsaných intermetalických 

sloučenin jsou uvedeny v Tab. 5. 

 

Obr. 1 Rozhraní pájky a pájecí plošky [5] 
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Tab. 5 Vlastnosti intermetalických vrstev v porovnání s mědí [1] 

 Cu6Sn5 Cu3Sn Cu 

Tvrdost podle Vickerse  378 343 50 

Mechanický charakter Křehký Křehký Houževnatý 

Poisonovo číslo 0,309 0,299 0,340 

Tepelná roztažnost 16,3 19,0 16,0 

Tepelná vodivost 34,1 70,4 385 

Rezistivita 17,5 8,93 1,7 

Hustota 8,3 8,9 8,9 

 

Tloušťka vytvořených intermetalických vrstev závisí na čase a teplotě při určité aktivační 

energii, která v systému Sn – Cu nabývá hodnoty 0,43 eV. Růst těchto vrstev vyjadřuje vztah 

[4]: 

 
         

      

 
√  (7) 

δ – tloušťka intermetalických vrstev [μm] 

t – čas [s] 

T – teplota [K] 

Při zvýšené teplotě a opakovaném zahřívání (např. při opravách) rychle prorůstá 

sloučenina  Cu3Sn vrstvou Cu6Sn5 a může dojít k jevu zvanému odsmáčení. Pájka se 

z povrchu prorostlé vrstvy Cu3Sn stahuje, shlukuje se typicky do malých nepravidelných a 

neuspořádaně rozmístěných kapiček. Vrstva Cu6Sn5 je velmi náchylná k oxidaci. Zoxidovaná 

vrstva je pájkou nesmáčivá. K oxidaci dochází při zvýšené teplotě kyslíkem především 

z vodní páry, která může být obsažena v pórech nekvalitních galvanických povlaků nebo pod 

pokovením při výrobě desky plošného spoje, především v pokovovaných otvorech.  
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Graf 2 Růst tloušťky intermetalické vrstvy při různých teplotách [1] 

 

Kromě omezené, případně vůbec žádné smáčivosti intermetalických sloučenin, mají i 

další nepříznivé vlastnosti. Jedním z nich je rozdílná hodnota součinitele délkové teplotní 

roztažnosti v porovnání s mědí a s izolačními materiály desky plošných spojů. Mechanické 

vlastnosti intermetalických sloučenin, jejich tvrdost a křehkost, snižují odolnost pájeného 

spoje zejména při střídavém mechanickém namáhání. Toto namáhání bývá často důsledkem 

teplotních změn vyvolaných střídavým elektrickým zatěžováním [4]. 

2.3.2 Intermetalické sloučeniny a jiné povrchy  

Intermetalické sloučeniny vznikají i při pájení jiných materiálů než je měď. Cín vytváří 

podobné sloučeniny také se zlatem, niklem a stříbrem. Vlastnosti vytvořených sloučenin jsou 

obdobné, může docházet především k velmi snadnému mechanickému narušování pájených 

spojů.  Nejnebezpečnější jsou intermetalické sloučeniny tvořené cínem a zlatem, neboť se 

tvoří velmi rychle. Vznikají tři sloučeniny – AuSn, AuSn2, AuSn4. Všechny jsou velmi 

křehké, zvláště AuSn2 a podílejí se na úplném rozpadu pájených spojů.  
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Tab. 6 Možné intermetalické sloučeniny [6] 

Slitina pájky IMC v pájce IMC na měděném povrchu 

Sn-3,5Ag Ag3Sn Cu6Sn5, Cu3Sn 

Sn-3,4Ag-0,8Cu Ag3Sn, Cu6Sn5, Cu3Sn Cu6Sn5, Cu3Sn 

Sn3Ag-1Bi-0,5Cu Ag3Sn, Cu6Sn5, Cu3Sn Cu6Sn5, Cu3Sn 

Sn-3Ag-3Bi Ag3Sn Cu6Sn5, Cu3Sn 

Sn-0,7Cu Cu6Sn5, Cu3Sn Cu6Sn5, Cu3Sn 

Sn-9Zn - CuZn, Cu5Zn8, Cu6Sn5, Cu3Sn 

Sn-8Zn-3Bi - CuZn, Cu5Zn8, Cu6Sn5, Cu3Sn 

Bi-43Sn - Cu6Sn5, Cu3Sn, Cu - Sn - Bi 

Bi-42Sn-0,5Ag Ag3Sn Cu6Sn5, Cu3Sn, Cu - Sn - Bi 

Sn-5Sb Sb2Sn3 Cu6Sn5, Cu3Sn 

In-48Sn - Cu6Sn5, Cu3Sn, Cu - Sn - Bi 
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2.4  Elektromigrace 

Současným i budoucím trendem je miniaturizace elektronických zařízení, tzn. 

zmenšování rozměrů součástek a také pájecích plošek a spojů. Tato miniaturizace ovšem 

zvýší hustotu proudu v pájených spojích, což vede ke zvětšení účinku elektromigrace a může 

být ovlivněna spolehlivost spojů. Elektromigrace je přesun materiálu způsobený proudovým 

namáháním, který může zapříčinit významné mikrostrukturální změny a ovlivnit růst 

intermetalických sloučenin ve spoji. Mezi tyto změny patří tvoření zárodků dutin, vrcholků a 

oddělení fází [7]. Častý způsob poruchy spoje je způsoben právě díky dutinám vytvořeným 

v intermetalické sloučenině, ze kterých následně vzniknou trhliny. Průběh elektromigrace je 

zobrazen na Obr. 2. Obrázek a) ukazuje počáteční stav, b) vytvoření dutin, c) šíření trhlin, d) 

selhání spoje. 

 

 

Obr. 2 Průběh elektromigrace v pájeném spoji [7] 

 

Elektromigrace ovlivňuje také růst intermetalických sloučenin Závislost růstu tloušťky 

vrstvy na čase při proudové hustotě 5,16x10
4
 A/cm

2
 je následující: 
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Graf 3 Růst tloušťky intermetalické vrstvy při proudovém zatížení [8] 

 

Při porovnání grafů 2 a 3 je vidět, že růst intermetalické vrstvy je při proudovém zatížení 

daleko větší než případě samotného tepelného namáhání. Růst intermetalické vrstvy dále 

ovlivňuje polarizace proudového zatížení [9]. Jak je vidět na Obr. 3, kde šipky značí směr 

pohybu elektronů, tak na straně anody je šířka intermetalické vrstvy znatelně větší. 

 

Obr. 3 Vliv polarizace proudové hustoty [9] 
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Elektromigrační tok vyvolaný průchodem elektrického proudu v heterogenním materiálu 

(pájce) je možné určit z následujícího vztahu [7]:  

 
    

       

  
 (8) 

 jem elektromigrační tok  

 C koncentrace pohybujících se atomů [m
3
] 

 D součinitel difúze [m
2
s

-1
] 

 Z
*
 effective charge number [m

3
] 

 e elektronový náboj [eV] 

 j proudová hustota [A/m
2
] 

 k  Boltzmannova konstanta [J.K
-1

] 

 T teplota [K] 

V souvislosti s tvořením intermetalických sloučenin dochází v pájeném spoji k tvorbě 

dutin. Tvoření dutin je způsobeno rozdílným difúzním koeficientem materiálu na rozhraní 

pájka a pájecí ploška. Sousední sloučeniny nebo fáze se mění, objem jedné roste a ostatní se 

redukují. To znamená, že např. měď z povrchu pájecí plošky difunduje do, na cín bohaté, 

pájky rychleji než je tomu naopak. Díky této nevyvážené difúzi mědi do cínu dochází k tvorbě 

dutin ve spoji [viz Obr. 4].  

 

Obr. 4 Dutiny v pájeném spoji [9] 
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Při proudovém zatížení se dutiny tvoří více na straně katody, Je to z toho důvodu, že 

materiál je proudem elektronů částečně unášen k anodě a na katodě tak vznikají, díky 

chybějícímu materiálu, dutiny, viz. Obr. 5. 

 

 

Obr. 5 Vliv proudového zatížení na tvorbu dutin [9] 



31 

 

3 Praktická část 

3.1 Zkušební deska a součástka 

Jako testovací součástka je zvolena POWER LED dioda MX-6 v barevném provedení 

„studená bílá“ od firmy Cree. Tyto diody mají výkon 1 W a je možné je dlouhodobě zatěžovat 

proudem až 1000 mA. Při doporučeném provozním proudu 350 mA je světelný tok v rozmezí 

(87,4 – 107) lm. Rozměry součástky jsou (6,5 x 5,0 x 1,5) mm. LED dioda má tři elektrody – 

anodu, katodu (značena výřezem) a bezpotenciálovou elektrodu na spodní části pouzdra pro 

připojení k chladiči.   

 

Obr. 6 POWER LED dioda MX-6 

Jako základní materiál pro zhotovení vodivého motivu jsou použity FR-4 a hliník. U 

materiálu FR-4 se jako výztuž používá skleněná tkanina eventuálně rohož a jako pojivo 

epoxidová pryskyřice. Hliníková deska se skládá z nosné vrstvy hliníku, na které je nanesena 

izolační vrstva a poté měděná fólie. Oba typy desek jsou vyrobeny jako jednostranné DPS. 

 

 

Obr. 7 Motiv DPS 
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Pro proměření závislosti teplot LED diody na procházejícím proudu byl použit teploměr 

připojený k PC pomocí gameportu a jednoduchého programu [10]. Měření probíhalo 

v rozsahu 0 – 1 A po krocích 0,1 A, což je maximální proud stanovený výrobcem diod. Při 

každém kroku se teplota ustalovala cca 5 minut. Naměřená závislost je zobrazena v Grafu 4. 

Graf 4 Závislost teploty DPS na proudu procházejícím diodou 
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3.2 Výroba zkušební desky 

Postup výroby desky: 

- laminace fotorezistu – provádí se při žlutém osvětlení, aby nedošlo 

k nežádoucímu osvícení a v co nejméně prašném prostředí na očištěnou desku. 

Hlavními parametry tohoto procesu jsou: teplota předehřevu a laminačního 

procesu, rychlost posuvu a přítlak. Po laminaci je nutné nechat fotorezist ustálit 

po dobu cca 10 minut. 

- expozice – přenesení obrazu DPS na fotorezist nalaminovaný na desce pomocí 

ultrafialového záření v osvitové jednotce. Byl použit negativní fotorezist, tzn., že 

působením záření naexponované části zpolymerují a kryjí. Expozice trvala 18 

sekund. Po osvícení je opět potřeba nechat DPS ustálit po dobu cca 10 minut, 

- vyvolání – vyvolání se provádělo v roztoku s uhličitanem sodným (Na2CO3) 

- leptání – probíhalo v roztoku HCL+H2O2+voda, kde byla každá složka 

zastoupena jednou třetinou,  

- stripování – slouží k odstranění fotorezistu z vodivého motivu a bylo prováděno 

v hydroxidu draselném (KOH), poté následuje čištění a vysoušení vyrobené 

desky. 

Na vyrobené desky byly poté naneseny povrchové úpravy galvanické cín, galvanické 

zlato a OSP. 
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3.3 Pájení 

Pájení bylo provedeno v přetavovací peci DIMA SMR0 0180. Pro pájení byly použity 

pájky SAC305 (anoda a chladící ploška) a Sn63Pb37 (katoda). Olovnatá pájka byla použita 

z důvodu nemožnosti zapájet původně zamýšlenou pájku SC100C. Pájecí pasty byly naneseny 

na DPS pomocí šablonového tisku. Osazení LED proběhlo na ručním pracovišti od firmy 

DIMA. Na Obr. 8 je zakreslena struktura sledované součástky v průřezu. 

 

Obr. 8 Průřez sledované struktury 

Při samotném pájení byl také změřen teplotní profil, pomocí kterého byla následně 

vypočtena energie dodaná pájenému spoji během přetavení. Maximální teplota byla 257°C, 

doba nad liquidem byla pro SAC pájku 108 s, pro pájku SnPb  148 s. Naměřený profil je 

zobrazen v Grafu 4, výsledná zkušební deska je na Obr. 9. 

Graf 5 Teplotní profil 
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Obr. 9 Zkušební deska  

3.3.1 Výpočet dodané energie během pájení 

Integrál energie dodané pájenému spoji během přetavení se značí Qh, jednotkou je Kelvin 

za sekundu. Při výpočtu Qh se vychází ze změřeného přetavovacího profilu, přesněji z oblasti 

ve které se křivka nachází na čarou liquidu. Pro tuto křivku je nutné najít charakteristickou 

rovnici. Tu je možné nalézt pomocí spojnice trendu v programu MS Excel, použitím 

polynomu 4. stupně. Rovnice získané pro oba typy spojů jsou následující:   

                                             (9) 

                    
 
                        (10) 

y proměnná teploty 

x proměnná času 

Vypočtením určitých integrálů těchto rovnic, kde interval, ve kterém integrujeme, je dán 

časem nad čarou liquidu. V případě pájecí pasty SAC305 je tento interval I = <0; 108>, 

v případě Sn63Pb37  I  = <0; 148>. Výsledné hodnoty byly získány pomocí programu Maple, 

rovnice počítaných určitých integrálů jsou uvedeny níže.  

 
∫ (                 

 
                       )

   

 

         (11) 

 
∫ (                 

 
                        )  

   

 

        (12) 
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Dále byla vzorkům dodávána tepelná energie při samotném stárnutí. Vzorek, kterým 

procházel proud 310 mA, byl zahříván na teplotu 42°C, vzorek zatěžovaný proudem 700 mA 

na 69°C a chlazený vzorek měl teplotu 51°C. V Tab. 7 jsou uvedeny teploty naměřené 

v průběhu zatěžování. Teploty byly měřeny každý týden.   

Tab. 7 Naměřené teploty na jednotlivých vzorcích 

 310 mA 700 mA chlazený 700 mA  

t [°C] t [°C] t [°C] 

1 42,1 50,2 68,5 

2 42,3 51,3 68,9 

3 42,2 52,4 68,5 

4 42,4 51,5 69,4 

5 42,4 51 69,2 

 

Z těchto naměřených hodnot opět získáme charakteristické rovnice pro zjištění dodané 

energie v průběhu zatěžování. Rovnice jsou uvedeny níže a výsledné hodnoty získáme opět 

pomocí výpočtu určitého integrálu. Interval, ve kterém integrujeme, je dán celkovou dobou 

namáhání, tzn. 28 dní, což je rovno 2419200 s.  

 
              ∫ (           )             

       

 

 (13) 

 
              ∫ (           )             

       

 

 (14) 

 
              ∫ (           )             

       

 

 (15) 
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3.4 Metodika měření 

Vyrobené vzorky jsou rozděleny do čtyř skupin. Jedna část vzorků nebyla namáhána, 

naměřené tloušťky intermetalických vrstev jsou brány jako výchozí. Druhá část byla 

namáhána stejnosměrným proudem o velikosti 310 mA. Zbývající byly namáhány proudem 

700 mA, přičemž část vzorků je připevněna na hliníkový chladič o rozměrech (35 x 10 x 4) 

cm. Pro každou povrchovou úpravu a typ zatížení byly použity 3 vzorky pro porovnání, 

celkem tedy 48 vzorků. Vzorky byly k napájení zapojeny do série. Na Obr. 10 je zobrazeno 

zapojení vzorků namáhaných proudem 700 mA. Vzorky byly zatěžovány po dobu 672 hodin.  

 

Obr. 10 Zapojení vzorků namáhaných proudem 700 mA 

3.4.1 Tvorba mikrovýbrusů 

Výroba vzorku pro mikrovýbrus spočívá v zalití sledované struktury do dentakrylu, což je 

metylmetakrylátová licí pryskyřice, která se skládá z práškové a tekuté formy. Po smíchání 

těchto dvou složek na požadovanou konzistenci a zalití formy se sledovaným vzorkem, 

dochází k vytvrzení přibližně po 4 až 5 hodinách při pokojové teplotě. Samotný mikrovýbrus 

se provádí mechanickým broušením za mokra na kotoučových bruskách, kde je plocha vzorku 

opracovávána brusným papírem za stálého přítoku vody. Použité brusné papíry měly zrnitost 

220, 600 a 1200. Tento údaj udává počet ok síta na čtvereční palec, přes které bylo brusivo 
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tříděno. Brusný papír zrnitosti 220 slouží k hrubému obroušení k požadovanému místu, zbylé 

dva brusné papíry slouží k odstranění rýh po prvním broušení.  

Pro samotné pozorování na mikroskopu je nutné vzorek doleštit a zbavit tak jeho povrch 

zbývajících nerovností po broušení. Leštění se provádí pomocí leštících kotoučů 

s diamantovou pastou D3 a D07. Nejprve byl použit kotouč D3, který navlhčíme 

izopropylalkoholem. Po doleštění je potřeba vzorek omýt a přejít na kotouč s označením D07 

a pokračujeme stejným postupem. 

Pro sledování struktury pájeného spoje je tato vyvolána pomocí leptadel pro zvýraznění 

sledovaných oblastí. Pro účely pozorování mikrostruktury pájených spojů je nejvhodnější 

leptadlo NITAL, které se skládá z 2 ml HNO3 a 100 ml etylalkoholu. Toto leptání se provádí 

před samotným pozorováním na mikroskopu. 
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3.5 Vyhodnocení výsledků 

Intermetalické vrstvy byly měřeny pomocí optického mikroskopu Olympus a to při 

použití jeho maximálního zvětšení 1000 x. Leptání struktury leptadlem NITAL nebylo nutné 

provádět u všech vzorků, měřené intermetalické sloučeniny byly viditelné i bez leptání a také 

leptáním docházelo k znepřehlednění sledované struktury. Tloušťka vrstev se měřila pomocí 

programu příslušejícímu k mikroskopu. Byl sledován vliv velikosti proudového zatížení na 

růst IMC, dále pak vliv pouze tepelného namáhání, vliv polarity a nakonec vliv složení pájecí 

past. 

3.5.1 Vliv proudového zatížení 

Při zkoumání vlivu proudového zatížení na tvorbu intermetalických sloučenin se 

porovnávaly naměřené hodnoty ze zatěžovaných vzorků s referenčním nezatěžovaným 

vzorkem. Dále byl porovnán vliv proudové hustoty na tvorbu IMC. Ta se pro použité 

proudové zatížení 310 mA a 700 mA vypočte: 

 
  

 

 
 
        

         
           (16) 

 
  

 

 
 
        

         
            (17) 

V následujících tabulkách jsou uvedeny naměřené hodnoty pro všechny typy testovaných 

typů povrchových úprav a oba typy pájecích past. Intermetalické sloučeniny Cu3Sn a Cu6Sn5 

se nacházejí na rozhraní pájecí plošky a pájky, sloučeniny Ni3Sn4 a Cu6Sn5 jsou sloučeniny 

vytvořené na rozhraní pájky a vývodu součástky. Na Obr. 11 je ukázka vyhodnocovaných 

snímků z mikroskopu. 
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Tab. 8 Tabulka naměřených hodnot pro povrchovou úpravu galvanický cín 

 

nezatížený 310 mA 700 mA 

h [μm] h [μm] h [μm] 

SAC 

Cu3Sn 0,3 0,3 0,3 0,6 0,5 0,5 2,4 2,2 2 

Cu6Sn5 1,7 1,9 1,9 2,2 2 2,3 3 2,9 3,1 

Ni3Sn4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7 

Cu6Sn5 1,9 2 1,7 2,4 2,2 2,1 3,2 2,7 2,8 

SnPb 

Cu3Sn 0,3 0,3 0,3 0,5 0,4 0,5 0,7 0,6 0,5 

Cu6Sn5 1,1 1,2 1 1,7 1,6 1,4 1,5 1,8 1,6 

Ni3Sn4 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5 

Cu6Sn5 1,8 1,9 1,6 2,4 2,3 2 2,5 2,2 2,3 

Tab. 9 Tabulka naměřených hodnot pro povrchovou úpravu galvanické zlato 

 

nezatížený 310 mA 700 mA 

h [μm] h [μm] h [μm] 

SAC 

Cu3Sn 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4 1 0,9 1,5 

Cu6Sn5 1,9 1,9 1,7 2,5 2,1 2 10,9 6,4 12,6 

Ni3Sn4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,7 0,5 0,7 0,6 0,5 

Cu6Sn5 2 1,9 1,7 2,5 2,6 2,3 2,7 2,5 2,6 

SnPb 

Cu3Sn 0,6 0,5 0,4 0,8 0,8 0,6 0,9 0,8 0,8 

Cu6Sn5 1,6 1,4 1,3 2,2 2,3 2 9 7,2 6,9 

Ni3Sn4 0,4 0,4 0,3 0,6 0,5 0,5 0,7 0,6 0,6 

Cu6Sn5 1,7 1,9 1,5 2,3 2,5 2,2 2,3 2,6 2,5 

Tab. 10 Tabulka naměřených hodnot pro povrchovou úpravu OSP 

 

nezatížený 310 mA 700 mA 

h [μm] h [μm] h [μm] 

SAC 

Cu3Sn 0,4 0,4 0,3 0,6 0,6 0,5 0,8 0,7 0,9 

Cu6Sn5 1,7 1,5 1,5 2,8 2,5 2,6 3,8 3,6 4,1 

Ni3Sn4 0,6 0,5 0,5 0,6 0,7 0,6 0,9 0,8 1 

Cu6Sn5 1,6 1,7 1,8 3,2 2,7 2,9 3,6 3,9 4 

SnPb 

Cu3Sn 0,5 0,3 0,3 0,6 0,5 0,6 1,4 1 1,1 

Cu6Sn5 2,4 1,9 1,8 3,6 3,2 3 6,2 5,6 5,3 

Ni3Sn4 0,4 0,5 0,4 0,5 0,4 0,5 0,6 0,6 0,6 

Cu6Sn5 1,8 1,5 1,6 2,1 2,2 2,3 2,4 2,3 2,7 
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Tab. 11 Tabulka naměřených hodnot pro hliníkový substrát 

 

nezatížený 310 mA 700 mA 

h [μm] h [μm] h [μm] 

SAC 

Cu3Sn 0,4 0,3 0,3 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,9 

Cu6Sn5 1,6 1,4 1,5 2,7 2,4 2,8 4 3,5 3,8 

Ni3Sn4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,6 0,5 1 0,9 1 

Cu6Sn5 1,3 1,7 1,9 3 2,6 2,8 3,7 4 3,3 

SnPb 

Cu3Sn 0,4 0,4 0,3 0,4 0,5 0,5 1,1 0,9 1,3 

Cu6Sn5 1,9 2,1 1,7 3,4 2,9 2,7 4,2 3,9 4 

Ni3Sn4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 0,4 0,5 0,6 0,7 

Cu6Sn5 1,8 1,2 1,7 2,1 2,1 2,6 2,3 2,8 2,4 

 

 

 

 

Obr. 11 IMC na rozhraní vývodu součástky a pájky SAC, zleva nezatížený, 310 a 700 mA 
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Graf 6 Porovnání růstu IMC při různé proudové zátěži pro povrchovou úpravu galv. cín 

 

Graf 7 Porovnání růstu IMC při různé proudové zátěži pro povrchovou úpravu galv. zlato 
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Graf 8 Porovnání růstu IMC při různé proudové zátěži pro povrchovou úpravu OSP 

 

Graf 9 Porovnání růstu IMC při různé proudové zátěži pro hliníkový substrát 
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Výše uvedené grafy, zobrazující závislost růstu intermetalických sloučenin na různých 

povrchových úpravách při různých zatíženích, jsou rozděleny na dvě části. Levá část grafu 

zobrazuje naměřené hodnoty pro pájecí pastu SAC, pravá část pro pastu SnPb. Z naměřených 

závislostí je patrné, že vrstvy vlivem proudového zatížení rostou. V případě povrchové úpravy 

galvanické zlato dokonce několikanásobně vzroste vrstva Cu6Sn5 u obou pájecích past. 

Povrchová úprava galvanický cín vykazuje nejlepší výsledky oproti ostatním, při proudovém 

zatížení 700 mA byly naměřené vrstvy nejméně o 1 μm menší, což je vhledem 

k dosahovaným tloušťkám 3 – 4 μm podstatný rozdíl. 
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3.5.1  Vliv teplotního namáhání 

U teplotního namáhání jsou porovnávány vzorky, kterými prochází elektrický proud 700 

mA a část z těchto vzorků je chlazena hliníkovým chladičem, který snižuje jejich teplotu 

z  69°C na 51°C. Katodu není možné porovnat, vzhledem k rozdílným použitým pájkám. 

Naměřené hodnoty u chlazených vzorků a jejich porovnání je uvedeno v Tab. 12 a 13. 

 Tab. 12 Tabulka naměřených hodnot pro povrchové úpravy galv. cín a galv. zlato 

 

Tab. 13 Tabulka naměřených hodnot pro povrch. úpravy OSP a hliníkovou desku 

 

 

 

 

Cín Zlato 

700 chlazený 700 700 chlazený 700 

h [μm] h [μm] h [μm] h [μm] 

SAC 

Cu3Sn 1,9 2 2,1 2,4 2,2 2 0,6 0,8 0,8 1 0,9 1,5 

Cu6Sn5 3,1 2,9 2,7 3 2,9 3,1 5,3 3,8 4,2 10,9 6,4 12,6 

Ni3Sn4 0,6 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,6 0,5 0,6 0,7 0,6 0,5 

Cu6Sn5 2,3 2,6 2,7 3,2 2,7 2,8 2,3 2,4 2,4 2,7 2,5 2,6 

SnPb 

Cu3Sn 0,5 0,6 0,5 0,7 0,6 0,5 0,9 0,8 1 0,9 0,8 0,8 

Cu6Sn5 1,5 1,7 1,5 1,5 1,8 1,6 6,4 5,1 5,6 9 7,2 6,9 

Ni3Sn4 0,6 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5 0,6 0,5 0,6 0,7 0,6 0,6 

Cu6Sn5 2,3 2,4 2,3 2,5 2,2 2,3 2,4 2,5 2,5 2,3 2,6 2,5 

OSP Hliník 

 

700 chl 700 700 chl 700 

h [μm] h [μm] h [μm] h [μm] 

SAC 

Cu3Sn 0,8 0,9 0,9 0,8 0,7 0,9 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7 0,9 

Cu6Sn5 4,2 3,9 3,8 3,8 3,6 4,1 4,1 3,6 3,5 4 3,5 3,8 

Ni3Sn4 0,7 0,8 0,8 0,9 0,8 1 0,8 0,6 0,8 1 0,9 1 

Cu6Sn5 4,6 4,1 3,8 3,6 3,9 4 4,2 3,9 4,3 3,7 4 3,3 

SnPb 

Cu3Sn 0,7 0,8 0,8 1,4 1 1,1 0,8 0,6 0,8 1,1 0,9 1,3 

Cu6Sn5 4,4 4,2 4,5 6,2 5,6 5,3 4,1 4,3 3,9 4,2 3,9 4 

Ni3Sn4 0,7 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,6 0,5 0,5 0,6 0,7 

Cu6Sn5 2,3 2,6 2,3 2,4 2,3 2,7 2,6 2,3 2,7 2,3 2,8 2,4 
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Graf 10 Porovnání chlazeného a nechlazeného vzorku, povrchová úprava galv. cín 

 

Graf 11 Porovnání chlazeného a nechlazeného vzorku, povrchová úprava galv. zlato 
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Graf 12 Porovnání chlazeného a nechlazeného vzorku, povrchová úprava OSP 

 

Graf 13 Porovnání chlazeného a nechlazeného vzorku, hliníkový substrát 
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Grafy 10 – 13, zobrazující porovnání naměřených hodnot mezi vzorkem zatěžovaným 

proudem 700 mA a vzorkem zatěžovaným stejným proudem, který je ale navíc chlazen, jsou 

opět rozděleny na část porovnávající hodnoty u SAC pájky a část pro pájku SnPb. 

Z uvedených grafů je patrné, že rozdíly mezi chlazenými a nechlazenými vzorky jsou 

prakticky zanedbatelné, i když jisté zpomalení růstu vrstev je pozorováno. Pro zvýraznění 

účinku je tedy nutné použít výkonnější chlazení, přestože použitý chladič sníží teplotu vzorku 

o přibližně 40 %. Proto také není rozdíl mezi povrchovou úpravou OSP a hliníkovým 

substrátem, který je pokrytý také pouze mědí. Přestože má hliník podstatně lepší tepelnou 

vodivost, při rozměrech testovaných desek není snížení teploty výrazné natolik, aby došlo 

k ovlivnění růstu vrstev.  
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3.5.2 Nárůst intermetalických vrstev u použitých pájek 

Při porovnávání nárůstu intermetalických vrstev u použitých pájecích past byl 

porovnáván celkový nárůst vrstev jak na rozhraní pájecí plošky a pájky, tak pájky a vývodu 

součástky. Předpokládáno bylo, že olovnatá pájka bude vykazovat menší nárůst vrstev. 

Porovnávané hodnoty jsou zapsány v Tab. 15, grafické znázornění je zobrazeno v Grafu 14. 

Tab. 14 Tabulka průměrných hodnot nárůstu vrstev na rozhraních 

 

nezatížený 700 mA 

SAC SnPb SAC SnPb 

h [μm] h [μm] h [μm] h [μm] 

Galv. cín 4,33 3,5 8,77 5,13 

Galv. zlato 4,63 4 14,3 11,63 

OSP 4,17 4,47 9,37 9,93 

Hliník 4 4,33 9,17 8,23 

Graf 14 Porovnání pájecích past SAC a SnPb 

 

Jak bylo předpokládáno, pájecí pasta SnPb vykazuje menší nárůst intermetalických vrstev 

oproti pastě SAC. Hlavní vliv má složení pájky, hlavní složka intermetalických sloučenin je 

cín, který tvoří 96 % SAC pájky, na rozhraní je tedy více materiálu pro tvorbu IMC.  

V průměru se u olovnaté pájky vytvořily vrstvy o cca 1 μm menší než u pájky SAC, přesto že 

během pájení byla daleko více tepelně namáhána.  
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3.5.3 Vliv polarity proudového zatížení 

Polarita elektrického proudu by podle článku [9] měla způsobovat zvýšený nárůst 

intermetalických vrstev na straně anody. Předpokladem tedy bylo, že v případě anody bude 

vrstva širší na straně pájecí plošky a v případě katody u vývodu součástky. Porovnáván byl 

celkový nárůst vrstev na jednotlivých rozhraních při proudovém zatížení 700 mA. Průměrné 

hodnoty nárůstu celkové vrstvy na rozhraní jsou uvedeny v Tab. 13. Grafické znázornění 

naměřených hodnot je vyjádřeno Grafy 15 a 16. 

Tab. 15 Tabulka průměrných hodnot nárůstu vrstev na rozhraních 

 

SAC SnPb 

ploška/pájka pájka/vývod ploška/pájka pájka/vývod 

Galv. cín 2,6 1,8 1,1 1,5 

Galv. zlato 5,6 1,6 4,3 1,6 

OSP 2,3 2,4 3,4 1,5 

Hliník 2,3 2,3 3,4 1,6 

Graf 15 Porovnání vlivu polarity na růst intermetalických vrstev u anody 
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Graf 16 Porovnání vlivu polarity na růst intermetalických vrstev u katody 

 

Uvedené grafy zobrazují srovnání celkovou vrstvu narostlou u jednotlivých povrchových 

úprav u anody a katody, tzn. součet vrstev Cu3Sn a Cu6Sn5 v případě rozhraní pájecí ploška a 

pájka, a vrstev Ni3Sn4 a Cu6Sn5. Levý sloupec vyjadřuje vrstvu naměřenou na rozhraní pájecí 

ploška a pájka, sloupec vpravo vyjadřuje vrstvu naměřenou na rozhraní pájky a vývodu 

součástky. Vliv polarity na růst intermetalických vrstev na jednotlivých rozhraních nebyl 

prokázán, což je způsobeno nedostatečnou proudovou hustotou. V článku [9] byla použita 

proudová hustota 3 x 10
3
 A.cm

-2
 což je mnohonásobně více než bylo možné použít u 

měřených vzorků. Nárůst vrstev byl pozorován spíše na přechodu pájecí plošky a pájky, což 

může být způsobeno povrchovou úpravou vývodu součástky, který brání růstu 

intermetalických vrstev na rozhraní pájky a vývodu. 
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4 Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo sledování změn v pájených spojích, které jsou 

způsobeny průchodem elektrického proudu spolu s vysokou teplotou. Práce je rozdělena na 

dvě hlavní části, a to teoretickou a praktickou. 

V teoretické části byly popsány bezolovnaté pájky, jejich složení a rozdělení. Dále je 

popsáno formování pájeného spoje a intermetalické sloučeniny. Nakonec je popsána 

elektromigrace a její vliv na pájený spoj. Úkolem praktické části byla vlastní analýza změn 

v pájeném spoji vlivem průchodu elektrického proudu.  Úvod praktické části se zabývá 

popisem použité testovací součástky a výrobou testovacích desek. Vliv elektromigrace je 

sledován z několika hledisek.  

Při sledování vlivu proudové zatížení na růst intermetalických sloučenin byly srovnávány 

výsledky nezatížených vzorků se vzorky zatíženými proudem 310 mA a 700 mA. K růstu 

vrstev dochází rovnoměrně se zvyšujícím se proudem. Povrchová úprava galvanický cín 

vykazovala nejmenší nárůst vrstev, v průměru o 1 μm méně než u jiných typů. Dosahované 

tloušťky vrstev nejblíže rozhraní tedy vrstvy Cu3Sn a Ni3Sn4 dosahovaly průměrné hodnoty 

kolem 1 μm. Průměrné hodnoty vrstev Cu6Sn5 byly 3 – 4 μm 

Vliv teplotního namáhání, který byl měřen mezi vzorky, kterými procházel proud 700 

mA, přičemž jeden z nich byl chlazen. Teploty vzorků byly 69°C, resp. 51°C. Z výsledků 

měření vyplynulo, že mírný pokles sice byl zaznamenán, ovšem tento rozdíl je prakticky 

zanedbatelný, vzhledem k relativně nepřesnému odečtu hodnot z optického mikroskopu, kdy 

zvětšení nebylo vždy plně vyhovující.  

Použité pájky, sloužící k porovnání vlivu rozdílných slitin, byly pájecí pasty SAC 305 a 

Sn63Pb37, namísto původně zamýšlené pastě SN100C, kterou se nepodařilo přetavit. U pájecí 

pasty SnPb byly vytvořené vrstvy v průměru 1 μm menší než u pájky SAC. Obecně u 

bezolovnatých pájek dochází k většímu nárůstu intermetalických vrstev vzhledem k jejich 

vysokému obsahu cínu. 

Při porovnávání vlivu polarity proudové hustoty, nedošlo k potvrzení předpokladu, že 

vlivem průchodu proudu dochází ke zvětšenému růstu intermetalických vrstev na straně 
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anody. Proudová hustota 5,9 A/cm
2
 resp. 13,3 A/cm

2
 není dostatečná k ověření tohoto jevu. 

Pro zkoumání tohoto jevu by bylo vhodné zvolit proudovou hustotu alespoň o 2 řády vyšší, 

což v případě použití LED diody nebylo možné. 
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