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Anotácia:
M äkká aktívna spájka na ultrazvukové spájkovanie nekovových a kovových alebo dvoch nekovových materiálov pri
vyšších aplikačných teplotách obsahuje: a) aspoň dvojzložkovú zliatinu Sn-Sb s obsahom Sb 5 % až 10 % hmotn. a b)
Ti v množstve 0,5 % až 4 % hmotn. a/alebo La v množstve
0,1 % až 2 % hmotn. K dvojzložkovej zliatine Sn-Sb s obsahom Sb 5 % až 10 % hmotn. je možné ešte pridať tretiu
zložku Ag s obsahom 1 % až 30 % hmotn.
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Oblasť techniky
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Technické riešenie sa týka zloženia mäkkej aktívnej spájky na ultrazvukové spájkovanie nekovových
a kovových alebo dvoch nekovových materiálov pri vyšších aplikačných teplotách. Technické riešenie spadá
do oblasti spájkovania v elektrotechnickom priemysle.
Doterajší stav techniky
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Stav techniky preukazuje, že v súčasnosti sa keramické materiály (napr. Al 2 O3 , SiO2 , TiO2 a pod.), niektoré nekovové materiály (Si, Ge, grafit a pod.) a ťažko spájkovateľné kovové materiály (W, Mo, Ta a pod.)
spájkujú nepriamo tak, že na povrch keramického materiálu sa nanesie spájkovateľný kovový povlak a až potom sa realizuje samotné spájkovanie. Pokovovaním keramiky sa odstraňujú problémy spojené so zmáčateľnosťou keramických a niektorých nekovových materiálov. Z hľadiska voľby typu pokovovania treba poznať,
pri akej prevádzkovej teplote bude spájkovaná súčiastka pracovať. Podľa toho sa použije na spájkovanie buď
mäkká, alebo tvrdá spájka. Požadovaný kovový spájkovateľný povlak sa potom získa vpaľovaním kovových
roztokov buď žiaruvzdorných kovov Mo, Mn, W (s následným poniklovaním) alebo drahých kovov Ag, Au,
Pt a pod. Alebo požadovaný kovový spájkovateľný povlak sa získa fyzikálnou a chemickou depozíciou, ktorými sa vytvárajú tenké povlaky napr. Au, Ag, Ni a ich kombinácie. Vy tvorený kovový spájkovací povlak
zabezpečí vynikajúcu zmáčavosť povrchu materiálu spájkou, ktorý je inak nezmáčavý. Nevýhodou vyššie
opísanej technológie spájkovania s tavidlom je nutnosť použitia medzioperácie povlakovania.
Vzhľadom k uvedenému bolo vyvinuté úsilie na vytvorenie novej technológie priameho spájkovania
dvoch keramických materiálov alebo keramického a kovového materiálu bez medzioperácie povlakovania,
výsledkom čoho je ďalej opisované zloženie mäkkej aktívnej spájky na ultrazvukové spájkovanie kovových
a nekovových materiálov alebo dvoch nekovových materiálov pri vyšších aplikačných teplotách podľa tohto
technického riešenia.
Podstata technického riešenia
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Uvedené nedostatky sú v podstatnej miere odstránené zložením mäkkej aktívnej spájky na ultrazvukové
spájkovanie nekovových a kovových alebo dvoch nekovových materiálov pri vyšších aplikačných teplotách
podľa tohto technického riešenia. Riešenie je založené v návrhu vhodnej základnej báze a vo výbere vhodného aktívneho kovu. Ako báza bolo navrhnuté zloženie Sn-Sb. Spájka na báze Sn-Sb je perspektívnou náhradou spájok za olovnaté spájky pre vyššie aplikačné teploty vo všeobecnosti na spájkovanie kovových materiálov. Spolu s touto bázou boli odskúšané viaceré aktívne kovy. Pri návrhu a výrobe spájky sa použili nasledovné kritériá: vyrobiteľnosť spájky s aktívnym kovom, prijateľná cena, relatívne nízka toxicita, štruktúrna
kompatibilita so základnou bázou Sn-Sb, aktívny kov musí mať dostatočnú reakčnú schopnosť s čo najväčšou škálou spájkovaných materiálov. Za najlepší výber možno považovať legovanie titánom a lantánom.
Podstatou riešenia je, že zloženie spájkovacej zliatiny je na báze Sn -Sb, ktorá obsahuje aktívny kov – Ti
(0,5 % až 4 % hmotn.) alebo La (0,1 % až 2 % hmotn.). Spájkovacia zliatina môže tiež obsahovať Ag v rozsahu od 1 % do 30 % hmotn.
Výhody mäkkej aktívnej spájky na ultrazvukové spájkovanie kovových a nekovových materiálov alebo
dvoch nekovových materiálov pri vyšších aplikačných teplotách podľa technického riešenia sú zjavné z účinkov, ktorými sa prejavujú navonok. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že v porovnaní s pôvodnou technológiou s medzioperáciou povlakovania, má navrhované riešenie viacero výhod. Navrhované riešenie je technológiou priameho spájkovania použitím špeciálnej tzv. aktívnej spájky, ktorá obsahuje malé množstvo aktívneho kovu. Znižuje sa čas potrebný na vyhotovenie spojov, zlepšuje s a hygiena pracovného prostredia
a zlepšuje sa ekonomika výroby spájkovaných spojov. Aktívny prvok je dôležitou súčasťou spájky, pretože
zabezpečuje zmáčavosť a vznik väzby medzi kovovou spájkou a keramickým materiálom. Táto spájkovacia
zliatina je v kombinácii s ultrazvukovou aktiváciou vhodná na priame spájkovanie keramických a iných ťažko spájkovateľných materiálov bez použitia povlakovania a bez použitia taviva. Spájka na báze Sn-Sb je perspektívnou náhradou spájok za olovnaté spájky pre vyššie aplikačné teploty. Hlavný odbyt spájok pre vyššie
aplikačné teploty je v rámci elektronického priemyslu, a to hlavne pri progresívnych te chnológiách zapuzdrovania pri postupnom spájkovaní. Sú to napríklad technológie ball grid array (BGA), flip -chip technology
(C4), chip-scale package (CSP) alebo multi-chip module (MCM). Zapuzdrovanie (Die Attach) je proces pripojenia kremíkového čipu k substrátu alebo opornej konštrukcii polovodičového puzdra. Pri výrobe elektroniky je zapuzdrovanie elektronických obvodov finálna fáza výroby polovodičových zariadení, kde je malý
polovodičový materiál uzavretý do podporného puzdra, ktoré zabraňuje jeho fyzic kému a koróznemu poškodeniu.
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Prehľad obrázkov na výkresoch
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Mäkká aktívna spájka na ultrazvukové spájkovanie nekovových a kovových alebo dvoch nekovových
materiálov pri vyšších aplikačných teplotách podľa technického riešenia bude bližšie zobrazený na vý kresoch, kde na obr. je v grafe znázornená šmyková pevnosť rôznych spájkovaných spojov so spájkou
SnSb5Ti1.
Príklady uskutočnenia
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Rozumie sa, že jednotlivé uskutočnenia mäkkej aktívnej spájky na ultrazvukové spájkovanie nekovových
a kovových alebo dvoch nekovových materiálov pri vyšších aplikačných teplotách podľa technického riešenia sú predstavované pre ilustráciu a nie ako obmedzenia technických riešení. Odborníci poznajúci stav techniky budú schopní zistiť s použitím nie viac ako rutinného experimentovania mnoho ekvivalentov k špecifickým uskutočneniam technického riešenia. Aj takéto ekvivalenty budú patriť do rozsahu nasledujúcich nárokov na ochranu.
Príklad 1
V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia predmetu technického riešenia je opísané zloženie mäkkej
aktívnej spájky na ultrazvukové spájkovanie dvoch keramických materiálov Al 2 O3 /Al2 O3 pri vyšších aplikačných teplotách. Ako aktívna mäkká spájka sa použila spájka SnSb5Ti1 v liatom stave so zložením: Sb
v množstve 5 % hmotn, Ti v množstve 1 % hmotn., pričom Sn je v doplnkovom množstve 94 % hmotn.
Spájkovanie bolo realizované ohrevom horúcou doskou za podpory aktivácie ultrazvukom s frekvenciou 40
kHz. Teplota spájkovania bola 240 °C. Titán je vo všeobecnosti veľmi reaktívny kov. Má vysokú afinitu ku
kyslíku a ďalším prvkom, ktoré sú zložkami spájkovaných materiálov. V procese spájkovania titán zo spájky
reaguje s povrchom spájkovaného substrátu, čo zabezpečuje zmáčavosť a následne vznik pevnej väzby. Pevnosť spojov bola od 45 MPa do 53 MPa, čo je dostatočné pre spájky podobného typu.
Príklad 2
V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia predmetu technického riešenia je opísané zloženie mäkkej
aktívnej spájky na ultrazvukové spájkovanie kovového materiálu s keramickým materiálom Si 3 N4 /Cu,
pri vyšších aplikačných teplotách. Ako aktívna mäkká spájka sa použila spájka SnSb10Ti3 vo forme ingotu
so zložením: Sb v množstve 10 % hmotn., Ti v množstve 3 % hmotn., pričom Sn je v doplnkovom množstve
87 % hmotn. Spájkovanie bolo realizované ohrevom horúcou doskou za podpory aktivácie ultrazvukom
s frekvenciou 40 kHz. Teplota spájkovania bola 240 °C.
Príklad 3
V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia predmetu technického riešenia je opísané analogické zloženie
mäkkej aktívnej spájky na ultrazvukové spájkovanie kovového materiálu s keramickým materiálom
Si3 N4 /Cu, pri vyšších aplikačných teplotách. Ako aktívna mäkká spájka sa použila spájka SnSb7La1 so zložením: Sb v množstve 7 % hmotn., La v množstve 1 % hmotn., pričom Sn je v doplnkovom množstve 92 %
hmotn. Na obr. je v grafe znázornená šmyková pevnosť rôznych spájkovaných spojov so spájkou SnSb5Ti1.
Príklad 4
V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia predmetu technického riešenia je opísané analogické zloženie
mäkkej aktívnej spájky na ultrazvukové spájkovanie kovového materiálu s keramickým materiálom AlN/Cu,
pri vyšších aplikačných teplotách. Ako aktívna mäkká spájka sa použila spájka SnSb5Ag15La2 so zložením:
Sb v množstve 5 % hmotn., La v množstve 2 % hmotn., Ag v množstve 15 % hmotn., pričom Sn je v d oplnkovom množstve 78 % hmotn.
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Priemyselná využiteľnosť

55

Priemyselná využiteľnosť mäkkej aktívnej spájky na ultrazvukové spájkovanie nekovových a kovových
alebo dvoch nekovových materiálov pri vyšších aplikačných teplotách podľa technického riešenia je v elektrotechnickom priemysle.

3

S K 222-2018 U1

NÁRO KY
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NA O CHRAN U

1. Mäkká aktívna spájka na ultrazvukové spájkovanie nekovových a kovových alebo dvoch nekovových
materiálov, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že obsahuje: a) aspoň dvojzložkovú zliatinu Sn-Sb s obsahom Sb 5 % až 10 % hmotn; b) Ti v množstve 0,5 % až 4 % hmotn. a/alebo La v množstve 0,1 % až 2 %
hmotn.
2. Mäkká aktívna spájka na ultrazvukové spájkovanie nekovových a kovových alebo dvoch nekovových
materiálov podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že k dvojzložkovej zliatine Sn-Sb s obsahom Sb 5 % až 10 % hmotn. je pridaná ešte tretia zložka Ag s obsahom 1 % až 30 % hmotn.
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