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Bezoplachová bezolovnatá spájkovacia pasta
Opis
Oblasť techniky
[0001] Tento vynález sa vzťahuje k spájkovacej paste používanej na spájkovanie
elektronických zariadení, a zvlášť k bezolovnatej spájkovacej paste založenej na SnAg-Cu.
Doterajší stav techniky
[0002] Metódy spájkovania používané pre elektronické súčiastky zahŕňajú
spájkovanie spájkovačkou, spájkovanie vlnou, spájkovanie pretavením a podobne.
[0003] Spájkovanie spájkovačkou je metóda spájkovania, pri ktorej je drôtová spájka
s jadrom z taviva priložená na miesto, ktoré má byť spájkované a slučka spájky je
zohriata a roztavená spájkovačkou. Spájkovanie spájkovačkou umožňuje spájkovanie
iba jednej časti súčasne, takže je problematické vzhľadom k produktivite a nie je
vhodné pre masovú výrobu.
[0004] V rámci metódy spájkovania vlnou je povrch určený na spájkovanie k doske
plošných spojov uvedený do kontaktu s roztavenou spájkou, aby sa vykonalo
spájkovanie. Produktivita tohto postupu je vysoká, keďže celá doska plošných spojov
môže byť spájkovaná jediným úkonom. Avšak pri metóde spájkovania vlnou, keďže
elektronické súčiastky majú malé rozstupy, sa môžu vytvoriť mostíky, v ktorých spájka
tlačí na tieto súčiastky a priliepa sa k nim, a roztavená spájka je tak v priamom
kontakte s elektronickými súčiastkami a keď tieto majú nízku odolnosť voči teplu,
niekedy podstupujú tepelné poškodenie a znižuje sa ich funkčnosť. Okrem toho,
v prípade že sú na povrch, ktorý má byť prispájkovaný k doske plošných spojov,
namontované aj spojovacie súčiastky, ako sú konektory, vyskytuje sa problém
zasahovania roztavenej spájky do dier v konektoroch, takže tieto sa už nedajú ďalej
používať.
[0005] Metóda spájkovania pretavením je metódou, v ktorej je spájkovacia pasta
pozostávajúca zo spájkovacieho prášku a taviva aplikovaná iba na potrebné miesta
na doske plošných spojov potlačením alebo rozptýlením, elektronické súčiastky sú
priložené na časti, kde bola aplikovaná spájkovacia pasta, a spájkovacia pasta je
potom roztavená v zariadení ako je napríklad pretavovacia pec, aby sa elektronické
súčiastky prispájkovali k doske plošných spojov. Pri metóde pretavením je nielenže
možné vykonať spájkovanie na mnohých miestach súčasne, ale nevyskytuje sa pri nej
premosťovanie dokonca aj v prípade, že elektronické súčiastky majú malé rozstupy,
a spájka sa nepriliepa na nežiaduce miesta, takže spájkovanie môže byť uskutočnené
s vysokou produktivitou a spoľahlivosťou.
[0006] V dnešnej dobe ďalej napreduje miniaturizácia elektronických zariadení
a rozmery elektronických súčiastok montovaných na dosky plošných spojov sa
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naďalej zmenšujú. Zvyšuje sa preto množstvo dosiek plošných spojov, ktoré sú príliš
detailné na to, aby sa spájkovali spájkovaním vlnou a existuje tak narastajúci trend
prechodu zo spájkovania vlnou, ktoré sa predtým bežne používalo, na spájkovanie
pretavením.
[0007] Spájkovacia pasta, ktorá sa v minulosti používala v metóde spájkovania
pretavením, obsahovala spájkovací prášok, ktorý bol zliatinou Pb-Sn. Táto zliatina PbSn má bod tavenia 183°C s eutektickou kompozíciou (Pb-63Sn), má iba nízky tepelný
vplyv dokonca aj na elektronické súčiastky s nízkou tepelnou odolnosťou a má
vynikajúcu spájkovateľnosť, takže jej výhodou je to, že vytvára iba málo narušení, ako
sú neprispájkované časti alebo odmáčanie. Keď sa elektronické zariadenia, ktoré boli
spájkované spájkovacou pastou so zliatinou Pb-Sn opotrebujú alebo pokazia,
vyraďujú sa bez opravy alebo nahradenia súčiastok. Keď sa vyraďujú dosky plošných
spojov, likvidujú sa skládkovaním a nie spaľovaním. Likvidácia sa vykonáva
skládkovaním, pretože spájka je metalicky prilepená k medenej fólii dosky plošných
spojov a nie je tak možné oddeliť medenú fóliu a spájku a znovu ich použiť. Ak sa
dosky plošných spojov, ktoré boli zlikvidované skládkovaním, dostanú do kontaktu
s kyslým dažďom, Pb v spájke sa rozpúšťa a znečisťuje podzemnú vodu. Ak ľudia
alebo dobytok pijú podzemnú vodu obsahujúcu Pb počas dlhšieho obdobia, môžu
utrpieť otravu olovom. Preto v elektronickom priemysle jestvuje silný dopyt po
takzvaných bezolovnatých spájkach, ktoré neobsahujú Pb.
[0008] Hlavnou zložkou bezolovnatej spájky je Sn a v súčasnosti používané
bezolovnaté spájky sú binárnymi zliatinami, ako sú Sn-3,5Ag (bod tavenia 221° C);
Sn-0,7Cu (bod tavenia 227°C); Sn-9Zn (bod tavenia 199°C) a Sn-58Bi (bod tavenia
139° C), ako aj tie, ku ktorým je vo vhodnej miere pridaný iný prvok, ako sú Ag, Cu,
Zn, Al, Bi, In, Sb, Ni, Cr, Co, Fe, Mn, P, Ge a Ga. Podľa zverejneného vynálezu výraz
„založený na“ označuje samotnú zliatinu alebo zliatinu založenú na binárnej zliatine,
ku ktorej je pridaný aspoň jeden dodatočný prvok. Napríklad zliatina založená na SnZn označuje samotnú Sn-Zn zliatinu alebo zliatinu, ku ktorej bol pridaný aspoň jeden
z vyššie uvedených prvkov a zliatina založená na Sn-Ag označuje samotnú zliatinu
Sn-Ag alebo takúto zliatinu, ku ktorej bol pridaný jeden z vyššie uvedených tretích
prvkov.
[0009] Spomedzi týchto bezolovnatých zliatin sa v súčasnosti najviac používa
zloženie spájky založené na Sn-Ag a zvlášť zloženie spájky založené na Sn-Ag-Cu,
v ktorom je do zloženia spájky založenom na Sn-Ag pridané 0,5 – 1,0% Cu, pretože
toto zloženie je vhodné z hľadiska teploty tavenia spájky a spoľahlivosti týkajúcej sa
vlastností súvisiacich s tepelným cyklom spájky. Vynálezca zverejneného vynálezu
zverejnil bezolovnatú spájku založenú na Sn-Ag-Cu, vyrobenú zo zliatiny so zložením
obsahujúcim viac ako 3,0 a menej ako 5,0 hmotnostných percent Ag; 0,5 až 3,0
hmotnostných percent Cu a zvyšku Sn, ktorá tvorí spájky s vynikajúcimi vlastnosťami
týkajúcimi sa tepelnej únavy a ďalej tiež spájku založenú na Sn-Ag-Cu-Sb, ďalej
obsahujúcu 5 hmotnostných percent Sb (JP 5-50286 A, na ktorý sa tu odkazuje ako
na Patentový dokument 1). V kontraste k bežnej spájke založenej na Sn-Pb však
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bezolovnatá spájka, akou je bezolovnatá spájka založená na Sn-Ag-Cu, neobsahuje
Pb, ktoré má nízku reaktivitu so zložkami taviva, takže má vysokú reaktivitu so
zložkami taviva. V súlade s tým potrebuje spájkovacia pasta vyrobená z tejto
bezolovnatej spájky špeciálne tavivo pre bezolovnaté spájky s nízkou reaktivitou so
spájkovacím práškom.
[0010] S tým, ako sa elektronické zariadenia zmenšujú, miesta určené na spájkovanie
na doskách plošných spojov sa zmenšujú tiež, tak ako aj priestory medzi montovanými
plochami a čistenie dosiek plošných spojov sa tak stáva ťažším. V súlade s týmto je
montovanie dosiek plošných spojov spájkovacou pastou často vykonávané s použitím
bezoplachovej spájkovacej pasty, namiesto vo vode rozpustnej spájkovacej pasty,
ktorá si vždy vyžaduje čistenie.
[0011] Na spájkovaciu pastu určenú na spájkovanie dosiek plošných spojov bez
čistenia sú kladené tri požiadavky.
[0012] Po prvé, zostatky taviva po pretavení nemôžu byť lepkavé. Ak je zostatok taviva
na doske plošných spojov po pretavení lepkavý, prach alebo nečistoty zo vzduchu
priľnú k zostatku taviva a niekedy zapríčiňujú poruchy izolácie, akou je napríklad
prepúšťanie.
[0013] Po druhé, zafarbenie zostatku taviva na doske plošných spojov po pretavení
by malo byť svetlé a nevýrazné. Dôvodom druhej požiadavky, teda tej, že zostatok
taviva po pretavení má mať svetlú farbu blízku transparentnej, je ten, že v poslednom
kroku procesu podstupujú spájkované časti vizuálnu kontrolu a ak má zostatok taviva
tmavú farbu, môže to poľahky viesť k chybovej kontrole, a keď je doska plošných
spojov pozorovaná užívateľom počas opravy alebo podobne, príliš tmavá farba
ovplyvňuje získaný vizuálny vnem.
[0014] Treťou požiadavkou je, aby mal zostatok taviva dobrú priľnavosť k silikónovej
alebo akrylovej živici. Táto požiadavka sa udáva preto, že na doske plošných spojov
sa vykonáva púzdrenie máčaním elektronických súčiastok so silikónovou alebo
akrylovou živicou.
[0015] Predstaviteľné je využitie maleínovanej alebo hydrogenizovanej kolofónie, čo
sú kolofónie používané ako tavivo pasty, ktorá má zostatok taviva po pretavení svetlej
farby, ktorá je blízka transparentnej. JP 9-52191 A (na ktorý sa tu odkazuje ako na
Patentový dokument 2) zverejňuje maleínovanú alebo hydrogenizovanú kolofóniu ako
tavivo pre spájkovacie pasty. Tieto dokumenty z doterajšieho stavu techniky sa týkajú
spájkovacej pasty, ktorá využíva spájkovací prášok založený na Sn-Pb, ktorý tvorí
spájkovací prášok s nízkou reaktivitou a neexistuje kombinácia s bezolovnatou
spájkou.
Patentový dokument 1: JP 5-50286 A
Patentový dokument 2: JP 9-52191 A
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Podstata vynálezu
[0016] Bezolovnaté spájky, ako sú spájky založené na Sn-Ag-Cu, sa odlišujú od
bežných Sn-Pb spájok v tom, že neobsahujú Pb, ktoré má nízku reaktivitu so zložkami
taviva, takže ich reaktivita so zložkami taviva je vysoká. V súlade s týmto potrebuje
spájkovacia pasta bezolovnatej spájky špeciálne tavivo pre bezolovnatú spájku
s nízkou reaktivitou so spájkovacím práškom. Maleínovaná kolofónia, čo je kolofónia
s transparentným zafarbením, má vynikajúce vlastnosti, napríklad vysoký bod
mäknutia a nelepkavosť zostatku taviva po pretavení, ale má vysoké číslo kyslosti,
a ak sa používa v tavive určenom pre bezolovnatú spájku, objavuje sa problém reakcie
spájkovacieho prášku a kolofónie, takže spájkovacia pasta časom podlieha zmene, jej
viskozita sa môže jednoducho zvýšiť a skladovateľnosť spájkovacej pasty je krátka.
[0017] Cieľom zverejneného vynálezu je nájdenie spájkovacieho prášku na použitie
v spájkovacej paste s tým, že spájkovací prášok podlieha iba malej zmene v priebehu
času dokonca aj vtedy, ak sa používa s tavivom v spájkovacej paste využívajúcim
maleínovanú kolofóniu, čo vedie k priehľadnému, nelepkavému zostatku s vysokým
bodom mäknutia po pretavení.
[0018] Vynálezcovia zverejneného vynálezu zistili, že v spájkovacej paste vytvorenej
zmiešaním taviva pre spájkovaciu pasty obsahujúceho aspoň 5 hmot. % maleínovanej
kolofónie so spájkovacím práškom založeným na Sn-Ag-Cu, sa pridaním 1 – 8 hmot.
% Sb do spájkovacieho prášku založeného na Sn-Ag-Cu potlačila reakcia medzi
spájkovacím práškom a tavivom obsahujúcim maleínovanú kolofóniu a dosiahla sa
dlhá skladovateľnosť spájkovacej pasty a skompletizovali tak zverejnený vynález.
[0019] Spájkovacia pasta používaná v spájkovaní pretavením v sebe mieša takmer
zhodné objemy spájkovacieho prášku a taviva aby sa vytvorila spájkovacia pasta,
takže na spájkovaciu pastu ktorá využíva živicu akou je kolofónia, ako hlavnú zložku
taviva pre spájkovaciu pastu, sa odkazuje ako na na kolofónii založenú spájkovaciu
pastu a na tú, ktorá využíva vo vode rozpustnú živicu, sa odkazuje ako na vo vode
rozpustnú pastu. Pri využití vo vode rozpustnej pasty, ak nie sú zostatky po pretavení
vyčistené, tieto zostatky jednoducho absorbujú vlhkosť a aktívne zložky v zostatkoch
reagujú s vodou, ionizujú, zapríčiňujú koróziu a znižujú izolačnú odolnosť dosky
plošných spojov. Naproti tomu pri tavive založenom na kolofónii predchádza kolofónia
obsiahnutá v zostatku po pretavení absorpcii vlhkosti a nereaguje s účinnými zložkami
v zostatku. V súlade s týmto, aj v prípade, že na kolofónii založená spájkovacia pasta
nie je vyčistená, nezapríčiňuje táto koróziu alebo zníženie izolačnej odolnosti dosky
plošných spojov.
[0020] Vlastnosti zostatku spájkovacej pasty založenej na kolofónii sú do veľkej miery
funkciou zložky kolofónie, ktorá tvorí najväčšiu časť tuhých látok v tavive pre
spájkovaciu pastu.
[0021] Kolofónia je prírodná živica získaná z miazgy borovíc a podobne. Primárne sa
používa pri šlichtovaní vo výrobe papiera a ako surovina vo farbivách a tlačiarenskom
4

atramente. Prírodná kolofónia je zmesou organických kyselín kyseliny abietovej alebo
podobne, ale keď sa využíva ako surovina na šlichtovanie pri výrobe papiera, farby
alebo tlačiarenského atramentu za účelom potlačenia lepkavosti živice, sú dvojité
väzby obsiahnuté v organickej kyseline, ako je kyselina abietová, nahradené vodíkom
alebo inými zložkami, takže živica nemá lepkavosť prírodnej kolofónie. Takáto živica
sa označuje ako syntetická kolofónia.
[0022] Syntetické kolofónie zahŕňajú polymerizované kolofónie, fenolom modifikované
kolofónie, maleínované kolofónie (kolofónie modifikované kyselinou maleínovou)
a hydrogenizované kolofónie. Maleínované kolofónie a hydrogenizované kolofónie
majú tú vlastnosť, že ich zafarbenie je takmer transparentné.
[0023] Keď sa však kolofónia používa ako zložka taviva na spájkovanie, ak sú dvojité
väzby obsiahnuté v organických kyselinách, ako je kyselina abietová, všetky
nahradené vodíkom alebo inými zložkami za účelom predídenia lepkavosti,
spájkovateľnosť kolofónie samotnej je eliminovaná. Okrem toho, ak sú dvojité väzby
obsiahnuté v organických kyselinách, ako je kyselina abietová, všetky nahradené
vodíkom alebo inými zložkami, výslednú kolofóniu viac nie je možné rozpustiť v
rozpúšťadlách založených na alkohole alebo rozpúšťadlách založených na glykol-éteri
používaných v tavive pre spájkovacie pasty, kolofónia sa zrazí a pasta sa vôbec
nemôže vytvoriť. Namiesto pasty sa vytvorí suchá a drobivá tuhá látka. V súlade
s týmto, keď sa kolofónia používa ako zložka taviva na spájkovanie, je nutné vyhnúť
sa nahradeniu všetkých dvojitých väzieb obsiahnutých v organických kyselinách, ako
je kyselina abietová, v kolofónii a nechať jej časti nepozmenené.
[0024] Spomedzi syntetických kolofónií má hydrogenizovaná kolofónia transparentný
vzhľad a nie je lepkavá, takže spĺňa dve z požiadaviek bezoplachovej spájkovacej
pasty, teda že zafarbenie zostatku taviva po pretavení je svetlé a blízke
transparentnému a že zostatok taviva po pretavení nie je lepkavý. Dvojité väzby
obsiahnuté v organickej kyseline, ako je kyselina abietová, v kolofónii sú nahradené
vodíkom, takže hydrogenizovaná kolofónia má slabú rozpustiteľnosť v rozpúšťadlách
založených na alkohole, rozpúšťadlách založených na glykolétere a podobne. Preto,
ak je do taviva pre spájkovaciu pastu pridané veľké množstvo, hydrogenizovaná
kolofónia sa zo spájkovacej pasty zráža a podlieha zmene. V súlade s tým musí byť
pridané množstvo hydrogenizovanej kolofónie najviac 20 hmot. percent taviva pre
spájkovaciu pastu. Dokonca aj v tomto prípade pridanie hydrogenizovanej kolofónie
zlepšuje vonkajší vzhľad, ale zhoršuje spájkovateľnosť, takže sa viac uprednostňuje
obsah na úrovni 5 hmot. percent.
[0025] Kontrast k vyššie uvedenému tvorí maleínovaná kolofónia, čo je syntetická
kolofónia
vytvorená
zreagovaním
kolofónie
s maleínanhydridom,
pričom maleínanhydrid sa viaže na dvojité väzby obsiahnuté v organickej kyseline ako
je kyselina abietová v kolofónii, takže nie všetky dvojité väzby sú nahradené
maelínanhydridom a dvojité väzby obsiahnuté v organickej kyseline ako je kyselina
abietová v nej zostávajú aj po syntéze. V súlade s tým má vysoké číslo kyslosti
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a dobrú spájkovateľnosť. Okrem toho, v porovnaní s bodom mäknutia syntetickej
kolofónie, ktorý je približne 80°C, má bod mäknutia maleínovanej kolofónie vysokú
hodnotu 130°C, takže zostatok po pretavení nie je lepkavý.
[0026] Problémom však je, že číslo kyslosti maleínovanej kolofónie je vysoké.
Napríklad číslo kyslosti polymerizovanej kolofónie, ktorá sa používa ako kolofóniová
zložka taviva v typickej spájkovacej paste, je okolo 160 (mg KOH/g), zatiaľ čo
maleínovaná kolofónia má približne 230 (mg KOH/g). Maleínovaná kolofónia tak má
ten nedostatok, že ľahko reaguje so spájkovacím práškom. Spomedzi
transparentných kolofónií má hydrogenizovaná kolofónia nízke číslo kyslosti 10 (mg
KOH/g) a jej reaktivita so spájkovacím práškom je nízka, problémom je jej nízka
spájkovateľnosť. V dôsledku tohto skutočnosť, že je toto číslo kyslosti vysoké, je
príčinou toho nedostatku, že vysoké množstvo maleínovanej kolofónie nemôže byť
pridané, ak sa používa ako tavivo pre bezolovnatú spájku, aj keď maleínovaná
kolofónia má transparentný vzhľad a nie je lepkavá, čím spĺňa dve požiadavky, teda
že zostatok taviva po pretavení má svetlé zafarbenie blízke transparentnému a že
zostatok taviva po pretavení nie je lepkavý.
[0027] Zverejnený vynález potláča reakciu medzi spájkovacím práškom a tavivom pre
spájkovaciu pastu výberom zloženia spájkovacej zliatiny založeným na reaktivite
spájkovacieho prášku s tavivom pre spájkovaciu zliatinu. Pridaním 2 – 10 hmot. % Sb
do spájky založenej na Sn-Ag alebo do spájky založenej na Sn-Ag-Cu sa reakciou
medzi spájkovacím práškom založeným na Sn-Ag alebo spájkovacím práškom
založeným na Sn-Ag-Cu vytvorí Sn soľ kolofónie a reakcia medzi spájkovacím
práškom a tavivom obsahujúcim maleínovanú kolofóniu je potlačená.
[0028] Za dôvod sa považuje to, že reakcia medzi spájkovacím práškom
a maleínovanou kolofóniou postupuje pomaly kvôli tvorbe SbO2 alebo Ag3SnSb, ktoré
majú relatívne nízku reaktivitu, na povrchu spájkovacieho prášku založeného na SnAg alebo spájkovacieho prášku založeného na Sn-Ag-Cu, aj keď na povrchu
spájkovacieho prášku sa tvoria aj SnO2 alebo Ag3Sn a podobne.
[0029] V bežnej bezolovnatej spájkovacej paste, dokonca aj v prípade že sa ako
kolofónia pre bezolovnatú spájkovaciu pastu použije maleínovaná kolofónia, táto má
vysoké číslo kyslosti, takže sa vyskytuje problém s reakciou spájkovacieho prášku
a kolofónie, ktorá zapríčiňuje zmenu v priebehu času, s tým že sa poľahky zvyšuje
viskozita a skladovateľnosť spájkovacej pasty je krátka.
[0030] Použitím spájkovacej pasty podľa zverejneného vynálezu je možné získať
zostatok taviva s vynikajúcimi vlastnosťami, ako napríklad transparentné a nevýrazné
sfarbenie zostatku taviva na doske plošných spojov a nelepkavosť zostatku taviva po
pretavení.
[0031] Okrem toho má ten vynikajúci účinok, že spájkovacia pasta sa v priebehu času
ľahko nemení a má dlhú skladovateľnosť.
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Výhodný spôsob uskutočnenia vynálezu
[0032] Ak je obsah Sb v prášku zliatiny Sn-Ag-Sb alebo prášku zliatiny Sn-Ag-Cu-Sb
podľa zverejneného vynálezu nižší ako 1 hmot. %, neprejaví sa účinok potlačenia
reakcie s maleínovanou kolofóniou, zatiaľ čo ak je obsah Sb vyšší ako 8 hmot. %,
ovplyvní sa zmáčavosť spájky, ktorá je výhodou spájky založenej na Sn-Ag alebo na
Sn-Ag-Cu. V súlade s týmto je množstvo Sb pridávané do Sn-Ag spájkovacieho
prášku alebo Sn-Ag-Cu spájkovacieho prášku podľa zverejneného vynálezu
prednostne 1 – 8 hmot. %, zatiaľ čo sa viac uprednostňuje 2 – 5 hmot. %.
[0033] Podľa zverejneného vynálezu neexistuje priamy vzťah medzi obsahom Ag
a Cu v prášku zliatiny Sn-Ag-Sb alebo prášku zliatiny Sn-Ag-Cu-Sb a reaktivitou
s maleínovanou kolofóniou. V súlade s týmto, z technickej perspektívy neexistuje
zvláštna potreba obmedzovať obsah Ag a Cu v prášku zliatiny Sn-Ag-Sb alebo prášku
zliatiny Sn-Ag-Cu-Sb podľa zverejneného vynálezu, a v zliatine Sn-Ag-Cu-Sb výber
obsahu 1,0 – 4,0 hmot. % Ag a obsahu 0,4 – 1,0 hmot. % Cu poskytne spájku
s vynikajúcou pevnosťou v ťahu a vlastnosťami týkajúcimi sa tečenia. Viac sa
uprednostňuje, aby bol obsah Ag 3,0 – 4,0 hmot. % a obsah Cu 0,5 - 0,7 hmot. %.
Okrem toho, ak sa pridá aspoň jeden tranzitný kov zo skupiny, ako je Ni, Co a Fe,
v celkovom množstve najviac 0,5 hmot. %, je pozorované zlepšenie pevnosti
kompozície spájkovacej zliatiny.
[0034] Obsah maleínovanej kolofónie v tavive pre spájkovaciu pastu podľa
zverejneného vynálezu je aspoň 5 hmotnostných % a najviac 45 hmot. % taviva. Ak
je obsah maleínovanej kolofónie v tavive pre spájkovaciu pastu nižší ako 5 hmot. %,
spájkovacia pasta sa v priebehu času nemení dokonca ani s bežným práškom zliatiny
Sn-Ag alebo Sn-Ag-Cu a nie je tak zvlášť potrebné pridávať Sb. Ak je maleínovaná
kolofónia pridaná v množstve prevyšujúcom 45 hmot. % taviva pre spájkovaciu pastu,
tak aj v prípade, že sa použije prášok zliatiny Sn-Ag-Sb alebo Sn-Ag-Cu-Sb, nie je
možné potlačiť zmeny v priebehu času. V súlade s týmto je obsah maleínovanej
kolofónie v uprednostňovanej kolofónii pre spájkovaciu pastu podľa zverejneného
vynálezu aspoň 5 hmot. % a najviac 45 hmot. %. Viac sa uprednostňuje, aby bol tento
obsah aspoň 5 hmotnostných % a najviac 20 hmot. %.
[0035] Zverejnený vynález poskytuje spájkovaciu pastu, ktorá podlieha v priebehu
času iba malým zmenám a má dlhú skladovateľnosť dokonca aj v prípade, že tavivo
spájkovacej pasty obsahuje maleínovanú kolofóniu, a to pridaním Sb, ktoré má nízku
reaktivitu s maleínovanou kolofóniou, do bežného prášku zliatiny Sn-Ag alebo prášku
zliatiny Sn-Ag-Cu.
[0036] V súlade s týmto je výhodné obmedziť obsah zložiek s vysokou reaktivitou so
spájkovacím práškom iným ako je maleínovaná kolofónia. Takýmito zložkami v tavive
s vysokou reaktivitou so spájkovacím práškom sú soli halogenovodíkov, ako je
difenylguanidín HBr. Soľ halogenovodíka obsiahnutá v tavive pre spájkovaciu pastu
podľa zverejneného vynálezu tvorí prednostne menej ako 2 hmot. % taviva. Ak je
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obsah soli halogenovodíka 2 hmot. % a vyšší, reakcia medzi práškom zliatiny
a tavivom prebieha dokonca aj po pridaní Sb a účinky zverejneného vynálezu tak nie
sú realizované. Podľa zverejneného vynálezu je možné pridať najviac 3 hmot. %.
Podľa zverejneného vynálezu je možné pridať ako pomocný aktivátor najviac 3 hmot.
% organickej halogénovej zlúčeniny, ako sú 1,2,5,6,9,10-hexabrómcyklododekán;
trans-2,3-dibróm-2-butén-1,4-diol; 2,3-dibróm-1-propanol alebo 1,3-dibróm-2propanol.
Príklad 1
[0037] Príklady taviva podľa zverejneného vynálezu a komparatívne príklady boli
pripravené s použitím maleínovanej kolofónie, polymerizovanej kolofónie,
hydrogenizovanej kolofónie a fenolom modifikovanej kolofónie. Zloženie taviva je
znázornené v tabuľke 1.
[0038] Metódou výroby taviva bolo pridanie každého taviva do rozpúšťadla, vykonanie
zohriatia za účelom roztopenia taviva a následné zastavenie zohrievania a ochladenie
na 100°C. Keď teplota kvapaliny dosiahla približne 100°C, bolo pridané a roztavené
tixotropné činidlo a následne bol pridaný aktivátor a ten bol rozpustený miešaním.
Potom, ako sa všetky materiály rozpustili, bolo tavivo ochladené vodou alebo podobne
tak, aby stuhlo.
Tabuľka 1
Funkcia

Flux v príkladoch
(hmot. %)
1
2
3
20
45
15
30
20
5
5
20
-

Detaily

Flux v komparatívnych
príkladoch (hmot. %)
5
6
7
8
3
50
30
30
30
10
20
15
30
10
-

4
Maleínovaná kolofónia
5
Polymerizovaná kolofónia
30
Hydrogenizovaná kolofónia
10
Fenolom modifikovaná
12
kolofónia
Aktivátor
Difenylguanidín HBr
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
2,3-dibromo-1,40,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
butándiol
Kyselina adipivá
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
Tixotropné Hydrogenizovaný ricínový
4
4
4
4
4
4
4
4
činidlo
olej
Etylénbistearamid
1
1
1
1
1
1
1
1
Rozpúšťadlo Dietylénglykolmonohexyléter 38,5 43,5 38,5 36,5 35,5 33,5 33,5 43,5
Kolofónia

Príklad 2
[0039] Spájkovacie prášky založené na Sn-Ag a tavivá pripravené v Príklade 1 boli
zmiešané v pomeroch uvedených v Tabuľke 2, aby sa vytvorila spájkovacia pasta.
Obsah taviva pre každú spájkovaciu pastu bol referenčnou hodnotou 10,5 hmot. %
a obsah taviva bol upravovaný, až kým viskozita nebola okolo 200 Pa-sek.
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[0040] Každá spájkovacia pasta odstála pri izbovej teplote počas jedného dňa a bola
odmeraná jej viskozita. Okrem toho bola každá spájkovacia pasta uskladnená počas
60 dní v uskladňovacej komore pri stálej teplote nastavenej na 25°C a následne bola
odmeraná jej viskozita. Viskozita bola meraná na základe metódy uvedenej v JIS
Z 3284 prílohe 6 s použitím PCU-205 vyrobeného spoločnosťou Malcom Co., Ltd..
Výsledky sú uvedené v Tabuľke 2.
[0041] Zmeny v priebehu času každej spájkovacej pasty boli porovnané a bola určená
doba skladovateľnosti.
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1
2
3
4
5
6
7
8
Porovnanie
1
2
3
4
5
6
*Nem: Nemerateľné

Príklady

Tabuľka 2

Pr. 1
Pr. 1
Pr. 1
Pr. 2
Pr. 4
Pr. 3
Pr. 4
Pr. 3
Porov. 1
Porov. 2
Porov. 3
Porov. 4
Pr. 1
Pr. 1

Typ

Obsa
h
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,3
10,5
10,3
10,5
10,5
10,5
10,3
10,5
10,5

Tavivo (hmot. %)

Zvyš.
Zvyš.
Zvyš.
Zvyš.
Zvyš.
Zvyš.
Zvyš.
Zvyš.
Zvyš.
Zvyš.
Zvyš.
Zvyš.
Zvyš.
Zvyš.

3,5
1
3,9
3,9
3,9
4
3
3,5
3,9
3,9
3,9
3,9
3,9
3,9

0,7
0,6
0,6
0,6
1
0,5
0,7
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6

2
1
3
3
3
8
2
1
3
3
3
3
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-

-

-

Zloženie spájkovacieho
prášku (hmot. %)
Sn
Ag Cu Sb Iné

Viskozita
(Pa-S)
Deň
Deň
1
60
198
220
198
223
198
225
200
250
195
218
200
240
198
225
240
198
220
200 *Nem.
200 *Nem.
200
400
198
350
198
220
2
1
1
1
1
2
1
1
2
2
2
2
1
3

Test zmáčateľnosti
(kategória
Transparentná
Transparentná
Transparentná
Transparentná
Transparentná
Transparentná
Transparentná
Transparentná
Tmavá
Tmavá
Transparentná
Transparentná
Transparentná
Transparentná

Farba zostatku

Príklad 3
[0042] Zmáčavosť a farba zostatkov spájkovacích pást vyrobených v Príklade 2 boli
porovnané.
[0043] Zmáčavosť spájkovacej pasty bol odmeraná metódou uvedenou v JIS Z 3284
prílohe 10.
[0044] Teplota spájkového kúpeľa bola odmeraná ako 250 ± 3°C.
[0045] Rovnakým spôsobom, ako je to uvedené v JIS Z 3284, prílohe 10, bola farba
zostatku spájkovacej pasty zistená potlačením spájkovacej pasty s použitím kovovej
formy s hrúbkou 0,2 mm a otvormi s priemerom 6,5 mm na tvrdú medenú dosku
s rozmermi 5,0 mm x 5,0 mm x 5,0 mm a uskutočnením pretavenia s použitím
spájkového kúpeľa s teplotou 250 ± 3°C. Farba zostatku taviva po ochladení bola
porovnaná. Výsledky sú uvedené v Tabuľke 2.
[0046] Zhrnutím vyššie uvedeného je, že prášok zliatiny, v ktorom je aspoň 1 hmot. %
Sb pridané do zliatiny Sn-Ag alebo zliatiny Sn-Ag-Cu, mal účinok potlačenia zmeny vo
viskozite pri použití maleínovanej kolofónie. Keď je však obsah Sb nižší ako 1 hmot.
%, nie je možné potlačiť zmeny viskozity a keď je pridané viac ako 8 hmot. % Sb,
zmáčavosť spájkovacej pasty je znížená.
[0047] Okrem toho, ak obsah maleínovanej kolofónie v spájkovacej paste podľa
zverejneného vynálezu prevýši 45 hmot. %, tak aj v prípade pridania Sb nie je možné
zastaviť zmenu viskozity spájkovacej pasty. Vhodné množstvo maleínovanej kolofónie
v spájkovacej paste podľa zverejneného vynálezu je teda aspoň 5 hmot. % a najviac
45 hmot. %.

Priemyselná využiteľnosť
[0048] Spájkovacia pasta podľa zverejneného vynálezu nie je obmedzená na zliatiny
Sn-Ag alebo zliatiny Sn-Ag-Cu a môže byť aplikovaná nie iba na bezolovnaté
spájkovacie pasty zliatin Sn-Ag alebo zliatin Sn-Ag-Cu, ale tiež na zliatiny, v ktorých
sú do zliatiny Sn-Ag alebo zliatiny Sn-Ag-Cu pridané iné látky, tak ako sú zverejnené
v nárokoch.
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Nároky

1. Bezolovnatá spájkovacia zliatina vytvorená zmiešaním na Sn-Ag založeného
alebo na Sn-Ag-Cu založeného spájkovacieho prášku s tavivom obsahujúcim
aspoň 5 hmot. % a najviac 45 hmot. % maleínovanej kolofónie, pričom
prášok spájkovacej zliatiny pozostáva z 1,0 – 4,0 hmot. % Ag; nepovinne 0,4 – 1,0
hmot. % Cu; 1 – 8 hmot. % Sb; nepovinne celkovo najviac 0,5 hmot. %
prechodného kovu zo železných kovov vybraných z Ni, Co a Fe, a zvyšku Sn.
2. Spájkovacia pasta podľa nároku 1 vyznačujúca sa tým, že prášok spájkovacej
zliatiny je spájkovací prášok založený na Sn-Ag-Cu obsahujúci 0,4 – 1,0 hmot. %
Cu.
3. Spájkovacia pasta podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 2 vyznačujúca sa tým,
že tavivo obsahuje najviac 2 hmot. % soli halogenovodíka a najviac 3 hmot. %
organickej halogénovej zlúčeniny.
4. Použitie 1 – 8 hmot. % Sb v zložení spájky spájkovacieho prášku založenom na
Sn-Ag alebo na Sn-Ag-Cu, pričom spájkovací prášok sa používa na vytvorenie
spájkovacej pasty zmiešaním spájkovacieho prášku s tavivom obsahujúcim aspoň
5 hmot. % a najviac 45 hmot. % maleínovanej kolofónie, pričom 1 – 8 hmot. % Sb
v zložení spájky spájkovacieho prášku je použité na redukciu reakcie medzi
spájkovacím práškom a tavivom, aby sa dosiahla dlhá skladovateľnosť
spájkovacej pasty, pričom spájkovací prášok, po pridaní Sb, pozostáva z 1,0 – 4,0
hmot. % Ag; voliteľne 0,4 – 1,0 hmot. % Cu; 1 – 8 hmot. % Sb; voliteľne celkovo
najviac 0,5 hmot. % prechodného kovu zo železných kovov vybraných z Ni, Co
a Fe, a zvyšku Sn.
5. Použitie podľa nároku 4, pričom prášok spájkovacej zliatiny je spájkovací prášok
založený na Sn-Ag-Cu obsahujúci 0,4 – 1,0 hmot. % Cu.
6. Použitie podľa ktoréhokoľvek z nárokov 4 až 5, pričom tavivo obsahuje najviac 2
hmot. % soli halogenovodíka a najviac 3 hmot. % organickej halogénovej
zlúčeniny.
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