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Elektronikus áramkörök megbízhatósági problémáinak 

metallurgiai elemzése 

 

Kutatási jelentés 

 

Abstract 

Metallurgiai kísérletekkel igazoltam, hogy magas hőmérsékletű öregbítés során az Sn/Cu és 

Sn/Ni réteghatárokon az intermetallikus réteg növekedésének jellege megegyezik. A 

rétegfelvitelt követően az Sn/Cu réteghatárán keletkező Cu6Sn5 összetételű intermetallikus 

réteg mind vastagságában mind felületi érdességében 3–5-szörös értékekkel rendelkezik az 

Sn/Ni réteghatárán keletkező NixSny összetételű intermetallikus réteghez képest (a réteg több 

különböző fázisit is tartalmaz). Ennek megfelelően emelt hőmérsékletű öregbítés során, a 

Cu6Sn5 és a NixSny összetételű intermetallikus rétegek növekedési gradiensei között a 

különbség átlagosan 3,5-szörös a Cu6Sn5 javára. Ezzel szemben az egyes intermetallikus réteg 

típusok növekedési rátái között a különbség jóval kisebb, átlagosan csak 1,6-szoros a Cu6Sn5. 

javára. Amplitúdó eloszlás függvények vizsgálatával kimutattam, hogy a Cu6Sn5 és a NixSny 

összetételű intermetallikus rétegek felületi érdességének változása a magas hőmérsékletű 

öregbítés során ugyan olyan jelleget mutat. Így összességében igazoltam, hogy az Sn/Cu és 

Sn/Ni rétegszerkezetek között tapasztalt ón whisker növekedésbeli különbségek egyik 

lényeges tényezője az ón réteg felvitelekor kialakuló (kezdeti) intermetallikus rétegek 

szerkezetbeli különbsége, és nem csak az öregedése során a Cu6Sn5 réteg nagyobb abszolút 

növekedési sebessége.  

 

Bevezetés 

A munkám során az ón (Sn) forrasztási bevonattal rendelkező, nikkel (Ni) köztesréteggel 

ellátott, réz (Cu) áramköri kivezetők esetén, az Sn-Ni között kialakuló intermetallikus 

rétegképződést hasonlítottam a klasszikus, köztesréteg nélküli esetnél létrejövő Sn-Cu 

intermetallikus rétegképződéshez. A cél annak mélyebb megértése volt, hogy az Ni 

köztesréteg Sn whisker növekedés gátló hatásának mélyebb megértése volt. Az 

összehasonlítások alapját a rétegek növekedési sebessége, növekedési rátája, érdessége és 

elem összetétele adta. 
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Kutatási területek, eredmények 

A vizsgálatokhoz két különféle rétegszerkezetet készítettem, amelyek Sn/Cu (referencia) és 

Sn/Ni/Cu. A minták alapját 1mm vastag és 10x10mm2 méretű Cu lapok adták, amelyre 1.5–2 

µm vastag Ni köztesréteg került (csak az Sn/Ni/Cu minta esetén) amelyre egy 6–10 µm vastag 

Sn forrasztási bevonatréteg került mind két esetben galvanizálással. A vizsgálatok 

megkezdése előtt azokat vákuumfóliázva tároltam. Az intermetallikus réteg képződés 

gyorsítását száraz-meleg, 50°C/20%RH és 125°C/20%RH tesztek segítségével végeztem, 

egy-egy Denkal 4K/1100 típusú kemencében. Minden két mintából, mind két teszt 

körülményhez 4 mintát használtam, ami így összesen 16 mintát eredményezett. A mintákban 

az intermetallikus réteg növekedését a következő időpontokban vizsgáltam: 0, 50, 150, 300 és 

500 óra.  

Az intermetallikus rétegek vizsgálata során FIB-SIM felvételeket használtam, a réteg határok 

meghatározása során a szürkeárnyalatok alapján történt. Az intermetallikus réteg 

vastagságának meghatározása, minden mintán 4 db keresztmetszeti felvétel alapján, minden 

felvételen 60 db mérési pontban, így mindösszesen 240 méréssel történt. Az intermetallikus 

rétegek érdességének (csipkézettségének) összehasonlításához Amplitúdó Eloszlás 

Függvényeket (AEF) alkalmaztam. Az AEV-k az átlag vastagságtól való adott mértékbeli 

eltérések valószínűségét reprezentálják, ezáltal kvantitatív összehasonlítást tesznek lehetővé. 

Az Sn/Ni réteghatáron képződött intermetallikus réteg összetételének vizsgálatához TEM 

analíziseket végeztem.  

A rétegek kiindulási állapotának vizsgálatát rögtön az elkészítésük után elvégeztem (1 ábra), 

amely alapján megállapítható volt, hogy az intermetallikus réteg növekedése mind a két 

esetben, már a bevonatok elkészítése során elkezdődik és az iránya az ón réteg felé mutat.  

 

 

1. ábra. FIB-SIM felvétel a rétegek kiindulási állapotáról, a) Sn/Cu, b)Sn/Ni/Cu. 
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Az Sn/Cu minták esetében a bevonatkészítés során végbement intermetallikus réteg 

növekedése jóval intenzívebb volt (a maximálisan detektált vastagság meghaladta az 1.8 µm-

t), mint az Sn/Ni/Cu esetén. A metszeti mintákon végzett EDS mérések alapján az Sn/Cu 

réteg esetén egyértelműen megállapítható volt, hogy az intermetallikus réteget a Cu6Sn5 

vegyület alkotja. Az Sn/Ni/Cu minták esetén, a kicsiny rétegvastagság miatt, a pontos 

összetétel nem volt ennyire egyértelműen megállapítható, mivel a nikkel és ón között három 

összetételben egymáshoz közeli intermetallikus vegyületet kialakulása is lehetséges: Ni3Sn4, 

Ni3Sn2 és Ni3Sn. Így az ábrákon az NixSny jelölést használtam.  

Az öregbített rétegek eredményei közül először tekintsük át az Sn/Cu mintákét. A 2 ábrán az 

Sn/Cu rétegszerkezet látható, FIB-SIM felvételeken, az 50 és 125°C-os öregbítés során, a fent 

megadott ellenőrzési időpontokban. Az 50°C-os öregbítés során az intermetallikus réteg 

(IMR) növekedési gradiense jóval kisebb, mint a 125°C-os esetben, ami az alacsonyabb 

hőmérsékleten kevésbé intenzív inter-diffúziónak köszönhető. A metszeti minták EDS 

vizsgálata alapján, mind a két öregbítés esetén a réteg fő összetevője a Cu6Sn5 intermetallikus 

vegyület. Az irodalom alapján 60°C-ánál alacsonyabb hőmérséklet esetén csak a Cu6Sn5 

vegyület képződik, még magasabb hőmérsékleten a Cu6Sn5 által képzett réteg és a Cu réteg 

között megjelenik a Cu3Sn vegyület is. Esetünkben azonban a Cu3Sn által képzett réteg olyan 

vékony, hogy a SEM-EDS mérésekkel nem volt megbízhatóan detektálható (de a 

vizsgálatomnak ez nem is volt célja). 

 

 

2. ábra. FIB-SIM felvétel az Sn/Cu rétegekről az öregbítés során: a) 50°C–50óra; b) 50°C–

150óra; c) 50°C–300óra; d) 50°C–500óra; e) 125°C–50óra; f) 125°C–150óra; g) 125°C–

300óra; h) 125°C–500óra. 
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3. ábra. FIB-SIM felvétel az Sn/NI/Cu rétegekről az öregbítés során: a) 50°C–50óra; b) 50°C–

150óra; c) 50°C–300óra; d) 50°C–500óra; e) 125°C–50óra; f) 125°C–150óra; g) 125°C–

300óra; h) 125°C–500óra. 

 

A 3. ábrán az Sn/Ni/Cu rétegszerkezet látható, FIB-SIM felvételeken, az 50 és 125°C-os 

öregbítés során, a fent megadott ellenőrzési időpontokban. Az Sn/Ni/Cu minták esetében az 

Sn/Ni réteghatárok között lezajlódó IMR növekedés irány az öregbítés hatására is megegyezik 

az Sn/Cu réteghatáron tapasztaltakkal, azonban a növekedés gradiense kisebb, mivel nikkel 

inter-diffúziója az ónba lassabb mint a rézbe. Ha csak az Sn/Ni/Cu minták eredményeit 

tekintjük, akkor ismét megállapítható, hogy az 50°C-os öregbítés jelen esetben is kisebb 

növekedési gradienst eredményezett, mint a 125°C-os. Az öregbítés után, a metszeteken 

végzett EDS mérések alapján az Sn/Ni réteghatáron képződött IMR nagyobbik része a 

leggyakoribb Ni3Sn4 fázis, azonban a nikkel réteghez közeledve a mérések bizonytalanná 

válták, ami miatt azt feltételeztem, hogy a további stabil fázisok (Ni3Sn2 és Ni3Sn) 

megjelenésére is számíthatok, amit később a TEM mérések során igazoltam is.  

A 4. ábrán a 125°C-os öregbítés során tapasztalt IMR vastagság statisztikai paraméterei 

láthatók, mind a két minta esetében. A mért értékek statisztikái normális eloszlást mutattak. 

Az elvártaknak megfelelően a rétegvastagság exponenciális telítődési jelleget követ az idő 

múlásával, mind a két minta esetében (4.a ábra). A telítődési szakasz 300 óra elteltével 

következett be, és a növekedés a vizsgálat végére 5.9 µm-es és 1.9 µm-es átlagos 

rétegvastagságot eredményezett rendre a Cu6Sn5 és NixSny IMR esetében. 
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4. ábra. IMR rétegvastagság statisztikák 125°C-os öregbítés esetén: a) Boxplot adatok; b) 

AEF adatok. 

 

A statisztikai paraméterek összehasonlítása során megállapítható volt, hogy az NixSny IMR 

vastagságának eloszlás függvényei némileg homogénabbak, mint a Cu6Sn5–é (4.a ábra). Ami 

abban nyilvánul meg, hogy a NixSny IMR esetén a medián közelebb helyezkedik el az 

átlagértékhez, még a Cu6Sn5 IMR-nél többször alatta van. Ez a Cu6Sn5 IMR vastagságának 

aszimmetrikus eloszlását jelenti, jelen esetben általában az átlag alatti vastagság értékek a 

gyakoribbak. A kvartilisek távolságának változásából ugyan lehet következtetni az IMR 

érdességének változására, de megbízható eredményt csak AEF függvények vizsgálatával 

kaphatunk (4.b ábra). Amelyek szerint a 0–150 órás szakaszban az IMR érdessége mind a két 

minta esetén számottevően növekszik, majd szinte alig változik a vizsgálat hátra lévő 

szakaszában. (Meg kell jegyezni, hogy az Cu6Sn5 IMR nagyobb vastagsága miatt, az abszolút 

érdessége is jóval nagyobb, mint az NixSny IMR-é.) Az IMR érdességének jelentős szerepe 

van az ón whiskerek kialakulásában, mivel érdesebb IMR esetén nagyobb az IMR aktív 

felülete, ahol nyomófeszültséget tud kifejteni a felette lévő ón rétegre. 

A 5.a ábrán az 50°C-os öregbítés során tapasztalt IMR vastagság statisztikai paraméterei 

láthatók, mind a két minta esetében. A mért értékek statisztikái itt is normális eloszlást 

mutattak, azonban a vastagság értékek növekedése már nem követte az előzőekben tapasztalt 

exponenciális telítődési jelleget (5.a ábra). A relatíve alacsony hőmérsékleten az 500 órás 

teszt ehhez valószínűleg nem volt elég. Az IMR vastagság értékek átlaga 50 óra elteltével 

közel lineárisan növekszik, az előző teszthez képest kis gradienssel, és a teszt végére 1.2 µm-

es és 0.5 µm-es átlagos rétegvastagságot eredményezett rendre a Cu6Sn5 és NixSny IMR 

esetében. 
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Jelen kísérletben az IMR vastagságok eloszlás függvényei mind a két mintánál szélesebbek, 

mint az előző esetben és a kvartilisek átlag és mediánhoz képest vett pozíciói alapján jóval 

aszimmetrikusabbak is. Emellett a kiugró értékek is távolabb helyezkednek el az átlag és 

medián értékektől, mint a 125°C-os esetben. Ez összességében azt jelenti, hogy az 50°C-os 

öregbítés mind két minta esetén igen inhomogén IMR réteg kialakulását eredményezte. Az 

átalag értékek általában jóval a medián felett helyezkednek el, miszerint mind a két esetben az 

átlag alatti vastagság értékek a gyakoribbak, viszont az átlagtól jelentősen nagyobb értékek 

száma is magas. Az AEF vizsgálat alapján a Cu6Sn5 IMR érdessége a 0–150 óra szakaszban 

szinte változatlan, majd némi növekedés tapasztalható 300 és 500 óra elteltével egyaránt. A 

NixSny IMR érdessége a 0–50 óra szakaszban jelentősen növekszik, majd az 50 óránál elért 

szinten oszcillál. Az abszolút érdesség értékek természetesen itt is jóval nagyobbak a Cu6Sn5 

IMR esetén.  

 

 

5. ábra. IMR rétegvastagság statisztikák 50°C-os öregbítés esetén: a) Boxplot adatok; b) AEF 

adatok. 

 

Az átalag vastagság értékek alapján számított növekedési gradiensek és ráták a 1. táblázatban 

láthatók. A bevonatok elkészítését követően tapasztalt jelentős IMR vastagságbeli 

különbségek 50 óra elteltével mind a két teszt esetén jelentősen csökkentek, amit a NixSny 

IMR 0–50 óra közötti intenzívebb növekedése okozott, ami azonban a tesztek hátralevő 

részében jelentősen visszaesett. Érdekes megfigyelni, hogy az 50–500 órás szakaszban a 

Cu6Sn5 IMR növekedési gradiensei minden esetben és általában ~3–5x-ösével meghaladják a 



7 

NixSny IMR-ét, azonban a növekedési ráták közötti különbségek csak ~1–2x-esek és némely 

esetben a NixSny IMR javára. 

 

1. Táblázat: IMR növekedési gradiensek és ráták. 

Idő intervallum 0- 

50ó 

50- 

150ó 

150- 

300ó 

300- 

500ó 

Teszt –Minta Növekedési gradiens [µm/óra] 

50 °C – Sn/Cu 0.0007 0.0019 0.0011 0.0019 

50 °C – Sn/Ni/Cu 0.0032 0.0005 0.0008 0.0004 

125 °C – Sn/Cu 0.008 0.023 0.012 0.004 

125 °C – Sn/Ni/Cu 0.012 0.007 0.002 0.001 

Teszt – Minta Növekedési ráta [%] 

50 °C – Sn/Cu 6 30 19 28 

50 °C – Sn/Ni/Cu 90 15 32 17 

125 °C – Sn/Cu 66 223 56 16 

125 °C – Sn/Ni/Cu 346 87 24 10 

 

Az előzőkben tehát megmutattam, hogy az Sn/Cu és Sn/Ni réteghatárokon képződő IMR 

növekedési tulajdonságai a főbb pontokban igen hasonlóak. Az IMR mind a két esetben az ón 

felé növekszik és az alkotó fémektől egy jól elkülönülő réteget alkot. Az IMR-ek növekedési 

rátái közötti különbségek relatíve kicsik és különösen az öregbítés megkezdésén a NixSny 

IMR-nek kedveznek. Az AEF analízisek alapján az IMR rétegek érdességének 

(csipkézettségének) változása a növekedés során ugyancsak nagyon hasonló. (Természetesen 

a Cu6Sn5 esetében a jóval nagyobb rétegvastagság miatt, a növekedési gradiens és abszolút 

érdesség is nagyobb, mint az NixSny esetén.) Valamint kijelenthető, hogy az Sn/Cu és 

Sn/Ni/Cu rétegszerkezetek között tapasztalható ón whisker növekedési eltérések jelentős 

mértékben a réteg felvitelek során kialakuló IMR szerkezetbeli különbségének is köszönhető, 

és nem csak az öregedése során a Cu6Sn5 réteg nagyobb abszolút növekedési sebességének. 

A NixSny IMR pontos összetételének és annak az öregbítés hatására bekövetkező 

változásainak vizsgálatára a fent bemutatott 125°C-on tartott mintákból TEM mintákat 

készítettem. Az irodalom alapján az Sn/Ni réteghatáron képződő IMR domináns fázisa a 

Ni4Sn3 ami alatt jóval kisebb mennyiségben Ni4Sn2 helyezkedik el. A Ni4Sn2 fázis alatt már 

bizonyított az Ni3Sn fázis kialakulásának lehetősége is, azonban az Ni3Sn fázis kialakulásának 
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az előzőeknél jóval magasabb energia szükséglete miatt, eddig csak 250°C feletti hőkezelés 

hatására vagy kémiailag aktivált nikkel réteg esetén sikerült kimutatni. A fentiek 

szempontjából számomra az első érdekes eredményt a 150 órás minta TEM analízise felvételi 

hozta (6. ábra).  

 

 

6. ábra. Az Sn/Ni/Cu minta TEM analízise, 125°C–150óra: a) TEM DF felvétel; b) EDS 

elemtérkép; c) a TEM vonal analízis területe; d) a TEM vonalanalízis eredménye. 

 

Az eredmények alapján a réteg M1– M5 pontjainak elem összetétele 41–45 at% nikkel és 50–

57 at% ón, némi 0–3 at% réz szennyezéssel, ami a Ni3Sn4 összetételének megfelelő. Az M6 

pontban, a nikkel réteghez közeledve az összetétel 53.8 at% nikkel, 43.3 at% ón és 2.9 at% 

réz, ami a Ni3Sn2 összetételének megfelelő érték. (A réz minden bizonnyal a bázis rétegből 

jutott el az Sn/Ni réteghatárig.) 
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7. ábra. Az Sn/Ni/Cu minta SEAD elemezése, 125°C–50óra: a) a P7–10 pontok között; b) a 

P1–6 pontok között; c) a P1 pont felett. 

 

Ha azonban nagyobb nagyításban is megvizsgáljuk a nikkel réteg határát (6c-d ábra) láthatjuk, 

hogy a P8–10 pontok környékén némi ón is diffundált a nikkel (bár sokkal kisebb 

mennyiségben, mint fordítva). Ami azonban még érdekesebb, hogy vonalanalízis eredményei 

alapján (6d ábra) a P7 – 10 pontok között az összetétel az Ni3Sn fázisnak megfelelő, a P1 – 6 

pontok között az Ni3Sn2 fázisnak, még a P1 pont felett már az Ni3Sn4 következik. A fenti 

eredményeket SEAD mérésekkel is megerősítettem (7. ábrán), ami alapján a TEM 

vonalanalízis eredményei egyértelműen bizonyítást nyertek. A mérések alapján az egyes 

rétegek vastagsága a következő tartományokba esett: Ni3Sn4 1.2–1.5 µm, Ni3Sn2 40–160 nm, 

Ni3Sn 5–20 nm. 

A fenti méréseket az 500 órás öregbítés végeztével is elvégeztem, annak okán hogy 

megvizsgáljam hogyan változott az IMR réteg szerkezete (8 ábra). Az eredmények alapján az 

IMR felépítése nem változott számottevően a további öregbítés hatására. Az Ni3Sn fázis 

vastagsága (15–30 nm) ugyan némileg növekedett az Ni3Sn2 (20–80 nm) rovására. A 

vizsgálatok során szembetűnő volt továbbá, hogy a nikkel atomok nagymértékű diffúziója 

miatt, a vizsgálat végére a nikkel réteg vastagságe közel a felére zsugordott. Ez az intenzív 

diffúzió okozza az Ni3Sn2 és Ni3Sn kialkulását az Ni3Sn4 alatt. Az elsőként kialakuló Ni3Sn4 

rétegbe érkező nikkel atomok Ni3Sn2 kialakulásához vezetnek: 

3 4 dif 3 2Ni Sn 3Ni =2Ni Sn  (1) 

majd az Ni3Sn2 fázisba érkező nikkel atomok Ni3Sn kialakulásához vezetnek:  

3 2 dif 3Ni Sn 3Ni 2Ni Sn   (2) 

A kutatás egyik új eredménye 2-es reakicó szilárd/szilárd fázisok közötti létének kísérleti 

igazolása, 250°C-os hőmérséklet alatt és a nikkel réteg előzetes kémia aktivációja nélkül.  
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8. ábra. Az Sn/Ni/Cu minta TEM analízise, 125°C–500 óra: a) TEM DF felvétel, b) a TEM 

vonalanalízis eredménye; c) SEAD eredmény a P6–10 pontok között; d) SEAD eredmény a 

P4–6 pontok között; e) SEAD eredmény a P4 pont felett. 
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