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Oblasť techniky
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Technické riešenie sa týka zloženia spájkovacej zliatiny pre vyššie prevádzkové teploty v aplikáciách
kozmického priemyslu. Technické riešenie spadá do oblasti spájkovania v zariadeniach kozmického priemyslu.
Doterajší stav techniky
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Stav techniky ukazuje, že v súčasnosti je komerčný sektor tlačený k zodpovednosti o životné prostredie
s požiadavkou nepoužívať olovo a iné zdraviu a prostrediu škodlivé látky pri výrobe a predaji ich výrobkov.
Týka sa to aj oblasti výroby rôznych zliatin neželezných kovov pri povrchových úpravách alebo zliatinách na
spájkovanie v elektronických zostavách. Zákazníci dávajú prednosť životnému prostrediu a bezolovnatým
produktom.
V prípade spájok, ktoré sa používajú v kozmickom priemysle, NASA vyžaduje elektronické súčiastky
s vysokou spoľahlivosťou. Niektoré vysoko spoľahlivé elektronické súčasti sa vyrábajú bezolovnatými spájkami s čistým cínom či jeho zliatinami. V súčasnosti je známe používan ie spájok z radu SAC (Sn-Ag-Cu),
ktoré sa stali prevládajúcimi univerzálnymi zliatinami na spájkovanie pretavením.
Vo všeobecnosti je návrh spájkovacích zliatin pre kozmický priemysel založený na podmienke spoľahlivosti spojov dosiahnutím správneho dizajnu a výberom správnych materiálov so zreteľom na používanie
v prostredí s extrémnymi podmienkami. Základnými konceptmi návrhu spoľahlivých spájkovacích zliatin sú
znižovanie škodlivého tepelného a mechanického namáhania spájky, výber materiálov , ktorých koeficienty
tepelnej rozťažnosti sú minimálne, vyhnutie sa tvorbe intermetalických fáz, ako napríklad pri spájkovaní zlata spájkou z Sn-Pb, a v neposlednom rade možnosť efektívnej a rýchlej kontroly spojov. Aplikácie v mnohých elektronických zariadeniach NASA, ktoré sa využívajú pre misie raketoplánov alebo pre zariadenie
Mars Rover na planéte Mars , by mali spoľahlivo pracovať pri teplotných zmenách v priemere približne od –
60 °C na neosvetlenej strane do 20 °C na osvetlenej strane. V otvorenom vesmíre ide o významne nižšie teploty až od –200 °C. Materiály navrhnuté pre takéto extrémne podmienky musia ostať stabilné počas extrémnych teplotných výkyvov, aby sa zaručila funkčnosť používaných zariadení. Rovnako je nutné počítať s kozmickým žiarením a radiáciou. Nízkoenergetické častice primárneho kozmického žiarenia prichádzajú najmä
zo Slnka. Energetické častice môžu ionizovať atómy a premiestniť ich v rámci kryštalickej mriežky. Ionizácia je často dominantný mechanizmus, ktorým sa výkon palubnej elektroniky narúša.
V dnešnej dobe sú dostupné rozsiahle štúdie na pochopenie implementácie technológií zapuzdrovania
v elektronických súčiastkach pre aplikácie s nutnosťou vysokej spoľahlivosti. Mnoho prác zahŕňa optimalizáciu procesu a charakterizáciu spoľahlivosti použitím röntgenovej a optickej mikroskopie na kontrolu kvality a detekcie poškodenia vplyvom vystavenia danému prostrediu. Údaje o používaní spájok bez prítomnosti
Pb, ktoré sa javia ako spoľahlivé a vhodné pre kozmický priemysel, sú stále v obmedzenom množstve a stále
predmetom skúmaní. Výsledkami výskumov spájkovacích zliatin v porovnaní s eutektickou spájkou Sn -Pb sa
zaoberali rôzni autori. Ich výsledky sa týkali skúmania spoľahlivosti spájok pre určité podmienky , počas ktorých musia spájky odolávať vplyvu rôznych účinkov bez prekročenia prijateľnej úrovne porúch.
Donedávna sa na výrobu čipov používal Si, kedy zariadenie mohlo pracovať do maximálnej teploty 125
°C. Použitím SiC alebo GaN môže zariadenie pracovať pri ešte vyšších teplotách a podstatne vyšších výkonoch. V kozmickom prostredí môže teplota chodu zariadenia klesnúť na veľmi nízke teploty. Rovnako môže
dôjsť k prieniku kozmického žiarenia.
Vzhľadom na uvedené bolo vyvinuté úsilie na vytvorenie novej spájky na zlepšenie mikroštruktúry a zabezpečenie stability spájky so smerovaním na aplikácie pre elektronický a mikroelektronický priemysel
v kozmickom prostredí.
Výsledkom vynaloženého úsilia je ďalej opisované zloženie spájkovacej zliatiny pre vyššie prevádzkové
teploty v aplikáciách kozmického priemyslu podľa tohto technického riešenia, kde sa vyžaduje vysoká spoľahlivosť elektronických zariadení smerovaná na pevnosť spájkovaných spojov a odolnosť proti teplotným
cyklom v rozsahu od –200 °C do 200 °C.
Podstata technického riešenia
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Uvedené nedostatky sú v podstatnej miere odstránené zložením spájkovacej zliatiny pre vyššie prevádzkové teploty v aplikáciách kozmického priemyslu podľa tohto technického riešenia. Podstatou riešenia je
zloženie spájkovacej zliatiny na báze Au-Sn-In s obsahom Au v množstve 35 % až 48 % hmotn., Sn
v množstve 35 % až 48 % hmotn. a In v množstve 4 % až 30 % hmotn.
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Riešenie je založené na tom, že jednotlivé zložky spájky sú citlivo navrhnuté , aby svojím zložením dokázali zabezpečiť zmáčavosť kovových, kompozitných a keramických substrátov a zároveň aby spájka dosahovala vysokú odolnosť proti teplotným cyklom a radiácii vo vesmíre. Chemické zloženie je navrhnuté pre vyššie aplikačné teploty ako tradičné spájky SAC, používané v súčasnosti. Tento fakt dovoľuje zariadeniam p racovať dlhšie pri vyšších teplotách a výkonoch a spĺňa podmienky technologického pokroku spoločnosti.
Výhody spájkovacej zliatiny pre vyššie prevádzkové teploty v aplikáciách kozmického priemyslu podľa
technického riešenia sú zjavné z účinkov, ktorými sa prejavujú navonok. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že vývoj spájky sa orientuje na aktuálny trend vylúčenia použitia olova alebo kadmia v elektronických
súčiastkach. Navrhnutá spájka spĺňa environmentálne podmienky pre vývoj bezolovnatých spájkovacích zliatin. Obsah Au je v spájke kvôli dobrej tepelnej a elektrickej vodivosti a vysokej chemickej odolnosti. Indium
bolo do spájky pridané kvôli jeho nízkej tepelnej rozťažnosti a vysokej stabilite pri teplotných cykloch.
S dostatočným obsahom Sn spájka potom spĺňa podmienky na spájkovanie pre vyššie aplikačné teploty. Novou spájkovacou zliatinou je možné spájkovať keramické materiály , ako SiC, AI2 O3 , Si3 N4 , AIN, takmer
všetky kovové materiály a zliatiny a rovnako aj nekovy , ako napríklad Si či Ga. Využiteľnos ť novej spájkovacej zliatiny je vo výrobe výkonových súčiastok montovaných na doskách plošných spojov elektronických
zariadení. Tieto súčiastky sú tvorené niekoľkými prvkami v zapuzdrenom obale. Ide o moderné výkonové
súčiastky, ako IGBT (izolačné brány bipolárnych tranzistorov), Schottkyho diódy, MOSFET a podobne. Tieto súčiastky sú tvorené z rôznych materiálov spájaných do jedného celku. Ide o spájanie kombinácií kovov,
nekovov, kompozitov a keramiky. Nová spájkovacia zliatina zabezpečí zmáčanie týchto ma teriálov a vytvorenie spojov. Jadrom zariadení je výkonný čip vyrábaný z SiC alebo GaN. V kozmickom prostredí môže teplota chodu zariadenia klesnúť na veľmi nízke teploty. Rovnako môže dôjsť k prieniku kozmického žiarenia.
Nová spájkovacia zliatina je navrhovaná, aby vplyvom týchto pôsobení odolávala a umožnila zariadeniu spoľahlivo pracovať. Navrhovaná spájka a jej chemické zloženie splňuje podmienku na nízky koeficient tepelnej
rozťažnosti a rovnako aj podmienku odolnosti proti kozmickému žiareniu a radiácii.
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Prehľad obrázkov na výkresoch
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Spájkovacia zliatina pre vyššie prevádzkové teploty v aplikáciách kozmického priemyslu podľa technického riešenia bude bližšie vysvetlená na výkresoch, kde na obr. 1 je v grafe znázornený výpočet fázového
zloženia spájky Au44Sn44In12. Na obr. 2 je znázornená DSC analýza spájky Au44Sn44In12.
Príklady uskutočnenia
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Jednotlivé uskutočnenia spájkovacej zliatiny pre vyššie prevádzkové teploty v aplikáciách kozmického
priemyslu podľa technického riešenia sú predstavovan é na 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 bu dú
spadať do rozsahu nasledujúcich nárokov na ochranu.
Príklad
V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia predmetu technického riešenia je opísané zloženie spájkovacej zliatiny pre vyššie prevádzkové teploty v aplikáciách kozmického priemyslu. Je to spájka so zložením:
Au v množstve 44 % hmotn., Sn v množstve 44 % hmotn., pričom In je v doplnkovom množstve 12 %
hmotn.
Pri návrhu chemického zloženia spájky na báze Au-Sn-In bol použitý výpočtový program Thermo-Calc.
Vertikálny rez zobrazený na obr. 1 je vytvorený výpočtami pre dve stabilné zložky výpočtu – obsah Sn a In a
jednu variabilnú zložku – Au. Chemické zloženie skúmanej spájkovacej zliatiny je zvýraznené vertikálnou
prerušovanou čiarou. Teplota tavenia spájky bola analyzovaná pomocou DSC analýzy zobrazenej na obr. 2.
Na základe merania pri rýchlosti ohrevu vzorky 5 °C/min. bola stanovená teplota tavenia spájky 379,7 °C.
Spájkovanie prebieha pri teplote približne o 20 °C vyššej ako teplota tavenia. Na základe DSC analýzy sa
stanovila teplota spájkovania 400 °C.
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Priemyselná využiteľnosť
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Priemyselná využiteľnosť spájkovacej zliatiny pre vyššie prevádzkové teploty v aplikáciách kozmického
priemyslu podľa technického riešenia sa orientuje do mikroelektronického priemyslu. Ide o výrobu výkonových súčiastok montovaných na doskách plošných spojov elektronických zariadení. Tieto súčiastky sú tvore-
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né niekoľkými prvkami v zapuzdrenom obale. Ide o moderné výkonové súčiastky, ako IGBT (izolačné brány
bipolárnych tranzistorov), Schottkyho diódy, MOSFET a podobne.
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NA O CHRAN U

1. Spájkovacia zliatina vhodná na použitie v aplikáciách kozmického priemyslu, v y z n a č u j ú c a
s a t ý m , že obsahuje Au v množstve 35 % až 48 % hmotn., Sn v množstve 35 % až 48 % hmotn. a In
v množstve 4 % až 30 % hmotn.
2. Spájkovacia zliatina vhodná na použitie v aplikáciách kozmického priemyslu, v y z n a č u j ú c a
s a t ý m , že obsahuje Au v množstve 44 % hmotn., Sn v množstve 44 % hmotn. a In v množstve 12 %
hmotn.
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