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Streszczenie: Celem badań był problem kumulacji uszkodzeń dla stopów lutowniczych stosowanych w montażu
w mikroelektronice w wyniku zmęczenia i pełzania na skutek złożonego profilu obciążeń. Wybrane rodzaje
uszkodzeń przyczyniają się do ograniczenia czasu życia współczesnych urządzeń elektronicznych. Aktualnie
prowadzi się badania z wykorzystaniem jednego rodzaju uszkodzeń i często pomijany jest problem ich
wzajemnej interakcji. Uwzględnienie problemu wzajemnej interakcji pozwoliłoby na bardziej precyzyjne
prognozowanie bezawaryjnego czasu pracy współczesnych urządzeń elektronicznych i/lub przyspieszenie testów
niezawodnościowych. W ramach zrealizowanych badań przeprowadzono analizę wytrzymałości połączeń
lutowanych dla stopu lutowniczego Sn63Pb37 z wykorzystaniem metody Hot Bump Pull. Wyniki przedstawionych
badań obejmują: analizę wytrzymałości, analizę statystyczną oraz problem kumulacji uszkodzeń w wyniku
złożonego profilu obciążeń.
Abstract: The aim of the research was the problem of damage accumulation for solder alloys used in
microelectronics packaging due to creep and fatigue as a result of a combined profile of loading conditions. The
selected failure modes affect the lifetime of contemporary electronic equipment. So far the research activities are
focused on a single failure mode and the problem of their interaction is often omitted. Taking into account the
failure modes interaction would allow more precise lifetime prediction of the contemporary electronic equipment
and/or would allow for reduction of time required for reliability tests. Within the taken research framework the
reliability analysis of solder joints was conducted for the Sn 63Pb37 solder alloy using the Hot Bump Pull method.
The results of the presented research contain: reliability tests, statistical analysis and the problem of a damage
accumulation due to a combined profile of loading conditions.

1. Wprowadzenie.
Elektronika jest jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin wiedzy i inżynierii we
współczesnym świecie. W związku z ciągłym dążeniem to miniaturyzacji i integracji
większość komponentów elektronicznych jest projektowana i produkowana w tzw. skali
mikro. Z tego też powodu często używany jest termin mikroelektronika. Komponenty
mikroelektroniczne stanowią integralną część praktycznie każdego elektronicznego
urządzenia przemysłowego czy domowego. Niestety, podobnie jak inne urządzenia, także
komponenty mikroelektroniczne charakteryzują się ograniczonym czasem życia. Jednym z
podstawowych problemów dotyczących ich niezawodności są połączenia. W montażu w
mikroelektronice (z ang. microelectronics packaging [17]) stosuje się połączenia lutowane,
klejone i zgrzewane, z czego kluczowe są połączenia lutowane [13,15,27]. Większość
uszkodzeń połączeń lutowanych następuje w wyniku obciążeń termomechanicznych, a ich

bezpośrednią przyczyną są naprężenia będące wynikiem niedopasowania współczynników
rozszerzalności cieplnej materiałów [17,35,40]. Szacuje się, że około 65% uszkodzeń w
montażu w mikroelektronice jest związanych z problemami termomechanicznymi [2,38].
Niezawodność definiowana jest jako właściwość obiektów, określająca ich
prawidłowe działanie w zadanych warunkach środowiskowych, w zadanym przedziale czasu.
Matematyczny opis niezawodności pozwala na ocenę prawdopodobieństwa wystąpienia
uszkodzenia w ustalonych warunkach eksploatacji. Jednym z tradycyjnych sposobów
prognozowania niezawodności połączeń w montażu w mikroelektronice jest analiza
teoretyczna tzw. złącza bimateriałowego. Złącze bimateriałowe stanowi strukturę dwóch
materiałów o różnych właściwościach termomechanicznych. Prognozowanie wytrzymałości
wymaga znajomości rozkładu naprężeń w samym złączu oraz jego najbliższym otoczeniu.
Złącze może ulec uszkodzeniu w wyniku pękania lub rozwarstwienia. Rozwiązanie
analityczne dla struktury ze złączem bimateriałowym zostało po raz pierwszy przedstawione
w roku 1925 przez Timoshenko [30]. Dotyczyło ono odkształcenia struktury, jak i
maksymalnego naprężenia, jakie występuje w obszarze złącza. Natomiast rozwiązanie
analityczne opisujące rozkład naprężeń w obszarze samego złącza zostało przedstawione w
roku 1989 przez Suhira [29]. Analiza teoretyczna stanu naprężenia w obszarze złącza
bimateriałowego jest trudna i wymaga przyjęcia szeregu uproszczeń, np. dotyczących
geometrii złącza czy liniowego modelu materiałowego. Z tego też powodu, we
współczesnych zastosowaniach inżynierskich, preferuje się metody numeryczne oparte na
symulacjach z wykorzystaniem metody MES [39,41]. Metody te pozwalają na analizę
rzeczywistej geometrii złącza oraz nieliniowych modeli materiałowych. Dodatkowo, w
połączeniu z wiedzą o wytrzymałości materiałów, metody numeryczne pozwalają na
uwzględnienie w ramach analizy tzw. kryteriów uszkodzenia w celu prognozowania
uszkodzeń. Kryteria uszkodzeń są ściśle związane z rodzajem uszkodzenia oraz materiałem.
W mikroelektronice uszkodzenia rozpoznawane są w wyniku badań niezawodnościowych, a
odpowiadające im kryteria wyznaczane są na drodze doświadczalnej. Problem ten został m.in.
opisany w opublikowanej w roku 2018 normie IPC/JEDECC-9301 "Numerical Analysis
Guidelines for Microelectronics Packaging Design and Reliability" [24].
W wyniku dynamicznego rozwoju przemysłu elektronicznego oraz szybkiego postępu
technologii mikroelektronicznych istotnym problemem stało się precyzyjne badanie
niezawodności ze względu na postępującą integrację i miniaturyzację komponentów
składowych. Przykładem mogą być pola lutownicze, których rozmiary są mniejsze niż 100
µm, a tym samym rozmiary połączeń są porównywalne z rozmiarami ziaren. Biorąc pod
uwagę skalę połączeń lutowanych oraz różnorodne obciążenia, jakim poddawane są
komponenty mikroelektroniczne, okazało się, że stosowane w skali makro metody
prognozowania niezawodności połączeń lutowanych są niewystarczające w przypadku skali
mikro [36]. Z tego też powodu koniecznym jest opracowania, z jednej strony
zaawansowanych technik pomiarowych, typowych dla technologii mikroelektronicznych,
natomiast z drugiej strony zaawansowanych metod prognozowania uszkodzeń w wyniku
obciążeń termomechanicznych [25]. Wymaga to jednak wiedzy z zakresu zachowania
materiałów w funkcji naprężenia, temperatury i czasu, tj. reologii. Jednym z typowych
problemów reologii jest analiza zjawiska zmęczenia i pełzania [20]. Należy podkreślić, że w
wielu dziedzinach inżynierii, zarówno zmęczenie, jak i pełzanie są traktowane jako główny
rodzaj uszkodzeń. Wielu badaczy podkreśla także istotny udział ich interakcji, szczególnie w
warunkach podwyższonej temperatury [10,34]. W przypadku połączeń lutowanych,
stosowanych w montażu w mikroelektronice, uszkodzenie na skutek pełzania i/lub zmęczenia
materiału w wyniku obciążeń termomechanicznych odgrywa podstawową rolę w celu
poprawnego prognozowaniu niezawodności [4,6,16].

2. Montaż i niezawodność połączeń lutowanych w mikroelektronice.
Pojęcie montażu w mikroelektronice związane jest z szeregiem czynności i etapów
technologicznych prowadzących do wykonania funkcjonalnego urządzenia. Celem montażu
jest zapewnienie dobrego połączenia elektrycznego, odpowiednich właściwości
mechanicznych oraz transportu ciepła. W tym celu stosowane są różne techniki połączeń,
takie jak zgrzewanie, lutowanie, klejenie. Wynikiem tej różnorodności jest m.in. podział
technik montażu na poziomy [8,31]:
 zerowy: realizowany jest w fabryce i dotyczy montażu elementów składowych
znajdujących się na powierzchni płytki półprzewodnikowej,
 pierwszy: wykonywanie połączeń wewnątrz układów scalonych oraz montaż struktury
półprzewodnikowej w obudowie,
 drugi: montaż układów scalonych, biernych i czynnych komponentów elektronicznych
na płytkach obwodów drukowanych,
 trzeci: montaż modułów w postaci pojedynczych płytek obwodów drukowanych oraz
innych podzespołów w bloki funkcjonalne tworzące kompletne urządzenie.
Wszystkie rodzaje połączeń stosowane na poszczególnych poziomach muszą odznaczać się
odpowiednią wytrzymałością w celu zapewnienia długotrwałego i sprawnego funkcjonowania
urządzenia. W ramach przeprowadzonych badań podjęto się analizy problemu niezawodności
połączeń lutowanych stosowanych na drugim poziomie montażu [12].
Celem pracy było przeprowadzenie badań wytrzymałości połączeń lutowanych
stosowanych w montażu w mikroelektronice w wyniku złożonego profilu obciążeń, co
pozwoliło na analizę typowych rodzajów uszkodzeń, tj. pełzania i zmęczenia oraz ich
interakcji. Zastosowana metoda pomiarowa oraz otrzymane wyniki, zdaniem autorów,
pozwolą na dokładniejsze prognozowanie wytrzymałości połączeń lutowanych w skali mikro,
a tym samym na poprawę niezawodności komponentów mikroelektronicznych. Przedstawione
wyniki badań dotyczą połączeń lutowanych wykonanych z wykorzystaniem tradycyjnego
stopu lutowniczego Sn63Pb37. Należy jednak podkreślić, że dyrektywa unijna RoHS (z ang.
Restriction of Hazardous Substances) ograniczyła, począwszy od roku 2006, możliwość
wprowadzania do obrotu na terenie Unii Europejskiej sprzętu elektronicznego zawierającego
materiały szkodliwe, np. ołowiowe stopy lutownicze. Niemniej, ta sama dyrektywa, zawiera
także zbiór wyjątków, gdy zastąpienie danego pierwiastka jest trudne lub niemożliwe oraz w
celach naukowo-badawczych. Tradycyjny ołowiowy stop lutowniczy Sn 63Pb37 charakteryzuje
się wyjątkowymi właściwościami termomechanicznymi i pozwala na trwałe i spójne łączenie
elementów. Z tego powodu jest on nadal wykorzystywany w aplikacjach specjalistycznych,
np. sprzęt medyczny, militarny, itp. Ponadto, ze względu na dużą wytrzymałość połączeń
lutowanych wykonanych z wykorzystaniem tego stopu, jest on używany w celach
porównawczych w ramach prowadzonych badań naukowych. Wspomniana dyrektywa nie
obejmuje także zastosowań amatorskich.
Testy niezawodnościowe charakteryzują się tym, że są długotrwałe i kosztowne,
głównie z tego powodu, że wyniki badań wymagają analizy statystycznej. Niewątpliwie zaletą
takiego postępowania jest możliwość oszacowania bezawaryjnego czasu działania urządzenia,
natomiast do wad można zaliczyć to, że:
 analiza statystyczna wymaga przeprowadzenie wielu testów jednostkowych, co wiąże
się z długim czasem ich trwania, tj. od kilku do nawet kilkunastu miesięcy dla
przypadku komponentów mikroelektronicznych,
 analiza pojedynczego czynnika uszkodzeń prowadzi do błędnych prognoz, ponieważ
rzeczywiste warunki eksploatacji charakteryzują się obecnością występowania kilku
rodzajów uszkodzeń i/lub ich interakcji.

Obecnie niewiele jest prac naukowych zawierających opis i wyniki badań
wytrzymałościowych połączeń lutowanych w skali mikro na skutek interakcji uszkodzeń w
wyniku złożonego profilu obciążeń [4,6,11]. Z tego powodu przedstawione wyniki wpisują
się w ramy aktualnych badań dotyczących problemu występowania kilku typów uszkodzeń z
uwzględnieniem skali analizy. Kluczowym problemem był pomiar niewielkich (rzędu
ułamków mikrometra lub pojedynczych mikrometrów) przemieszczeń zachodzących w
obrębie próbki i połączenia. Cyklicznie zmienna siła, przyłożona do połączenia, pozwalała na
obserwację zarówno odkształceń sprężystych, jak i odkształceń niesprężystych.
2.1. Stopy lutownicze i połączenia lutowane w mikroelektronice.
Jak wspomniano wcześniej odnośnie do dyrektywy unijnej RoHS, stosowane obecnie
w mikroelektronice stopy lutownicze uwarunkowane są głównie przez przepisy prawa
stanowiące o zmniejszeniu ilości substancji niebezpiecznych, przenikających do środowiska.
Niestety, zastąpienie tradycyjnych stopów ołowiowych stopami bezołowiowymi, wymaga
zmian technologicznych, np. podwyższenie temperatury lutowania, przystosowanie linii
montażowych do lutowania w wyższej temperaturze, dostosowanie montowanych elementów
do montażu w wyższej temperaturze, wprowadzenie nowych topników umożliwiających
odpowiednie zwilżanie lutowanych powierzchni stopami lutowniczymi o wyższym napięciu
powierzchniowym itp. Należy jednak podkreślić, że tradycyjny stop lutowniczy cyna-ołów
(Sn63Pb37) charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami termomechanicznymi. W
przypadku stopów bezołowiowych stosuje się głównie stopy na bazie cyny, srebra i miedzi, w
skrócie określane terminem SAC (SnAgCu), w różnych ilościach procentowych tych
pierwiastków, np. SAC305 (Sn96.5Ag3.0Cu0.5) [3,9].
Mechaniczne zachowanie połączenia lutowanego zależy od wielu czynników:
mikrostruktury stopu, w tym rodzaju i zawartości związków międzymetalicznych, wielkości
połączenia lub próbki, prędkości schładzania po utworzeniu połączenia, czy też od procesu
starzenia. Innymi czynnikami istotnymi jest profil obciążeń termomechanicznych, rozrzut
właściwości termomechanicznych materiałów, itp. Wieloletnie badania stopów i połączeń
lutowanych w mikroelektronice przyczyniły się do powstania uproszczonych modeli
charakteryzujących ich mechaniczne zachowanie oraz metod analizy z użyciem mechaniki
klasycznej, czy też technik numerycznych. Kluczowym elementem tych badań są modele
materiałowe stopów, które odpowiadają za matematyczny opis zachowania, w wyniku
obciążeń termomechanicznych. W tym celu korzysta się zarówno z modeli materiałowych
prostych, jak i złożonych. Istnieje również inne kryterium klasyfikacji, jakim jest liniowość,
tj. modele materiałowe liniowe, np. model sprężysty oraz modele materiałowe nieliniowe, np.
model plastyczny, lepki [33,35].
2.2. Niezawodność połączeń lutowanych w mikroelektronice.
Poprawne prognozowanie niezawodności połączeń lutowanych w montażu w
mikroelektronice wymaga stosowania różnych technik i metod doświadczalnych, narzędzi
numerycznych, jak również uwzględnienia różnych zjawisk fizycznych. Należy podkreślić, że
w przypadku połączeń lutowanych w mikroelektronice ocenę niezawodności prowadzi się
zazwyczaj dla wybranego pojedynczego rodzaju uszkodzenia, tj. głównie zjawiska zmęczenia
lub pełzania [1,19,23]. Warto także wspomnieć o często pomijanym problemie w przypadku
analizy niezawodności, którym jest występowanie tzw. naprężeń wbudowanych. Naprężenia
wbudowane mogą być wynikiem przeprowadzonych procesów technologicznych. W celu
zmniejszenia wpływu naprężeń wbudowanych, procesy technologiczne projektuje się tak, aby
uwzględnić zjawisko relaksacji naprężeń, np. w wyniku powolnego schładzania lub
dodatkowego procesu wygrzewania [40].

2.2.1. Zjawisko zmęczenia.
Zjawisko zmęczenia stopu lutowniczego opisuje wpływ cyklicznie zmiennych w czasie
obciążeń termomechanicznych na wytrzymałość połączenia lutowanego. W konsekwencji
dochodzi do odkształcenia, a następnie całkowitego zniszczenia lub znaczącego uszkodzenia
połączenia. Cechą charakterystyczną zniszczenia zmęczeniowego jest to, że do uszkodzenia
może dojść, przy naprężeniach znacznie niższych niż wynikałoby to z wytrzymałości
materiału. Wytrzymałość zmęczeniowa mierzona jest w cyklach obciążeniowych, które mogą
zostać przeliczone na czas. Istnieje szereg czynników mających wpływ na liczbę cykli: rodzaj
obciążeń, ich wartość, sekwencja i czas trwania. Ponadto, w wypadku zjawiska zmęczenia
wyróżnia się dwa rodzaje testów:
 zmęczenie niskocyklowe (najczęściej<1000), związane jest z zastosowaniem dużych
wartości naprężeń, co prowadzi do powstania znacznych odkształceń niesprężystych
podczas każdego cyklu, a tym samym krótkiej żywotności badanego materiału,
 zmęczenie wysokocyklowe (najczęściej>1000), związane jest z użyciem niewielkich
wartości naprężeń, w wyniku czego odkształcenia ograniczają się do zakresu
odkształceń sprężystych, co powoduje zwiększenie żywotności badanego materiału.
Przykładem popularnych testów, stosowanych w montażu w mikroelektronice, są badania
niskocyklowe z wykorzystaniem empirycznego uogólnionego modelu Coffina-Mansona,
który łączy rozpraszanie energii niesprężystej ΔW w połączeniu lutowanym z jego
wytrzymałością zmęczeniową Nf :
a
(1)
ΔW=C ⋅ N f
gdzie współczynniki C i a są stałymi materiałowymi, które szacuje się w wyniku badań
doświadczalnych, natomiast wartość energii niesprężystej ΔW szacuje się na podstawie
krzywej histerezy odkształcenie-naprężenie w wybranym cyklu zmęczeniowym [22,32].
2.2.2. Zjawisko pełzania.
Zjawisko pełzania stopu lutowniczego, nazywane również "zimnym przepływem",
występuje w przypadku stałych lub zmiennych w czasie obciążeń termomechanicznych,
czego wynikiem jest trwałe odkształcenie, określane także terminem odkształcenia
pełzaniowego. Pełzanie może, ale nie musi prowadzić do zniszczenia materiału. Jeżeli
połączenie nie jest w stanie zakumulować energii powstałej na skutek obciążenia, wówczas
może ona zostać przekazana do pozostałych elementów połączenia lub może pojawić się
odkształcenie nieodwracalne, np. pęknięcie. Zjawisko pełzania dotyczy praktycznie
wszystkich materiałów, lecz w większości przypadków proces ten przebiega bardzo powoli w
funkcji czasu i zależy od temperatury i naprężenia:
(2)
ε=f ( t ,T , σ )
gdzie ε to odkształcenie pełzaniowe, t to czas, T to temperatura, σ to naprężenie. W
mechanice, np. dla metali i ich stopów, zjawisko pełzania obserwuje się, gdy wartość
naprężenie przekracza granicę plastyczności lub poniżej tej wartości, tzw. pełzanie dyfuzyjne,
gdy wartość temperatury homologicznej jest większa od 0,4 [7]:
To
T h= > 0,4
(3)
Tt
gdzie Th to temperatura homologiczna, To to temperatura otoczenia, Tt to temperatura
topnienia materiału. Wartość temperatury topnienia dla stopu Sn63Pb37 wynosi 456 K, czyli
wartość temperatury homologicznej dla stopu w temperaturze pokojowej wynosi ponad 0,6.
Dla przypadku struktur bimateriałowych, np. połączenie lutowane, czynnikiem aktywującym
proces pełzania jest naprężenie, będące wynikiem zmiany temperatury otoczenia i różnicy
współczynników rozszerzalności cieplnej połączonych materiałów. Granica plastyczności dla
badanego stopu Sn63Pb37 wynosi około 40 MPa, a wartość naprężenia dla połączenia
lutowanego można oszacować z zależności:

a
(4)
h
gdzie σ to naprężenie, Δα to różnica współczynników rozszerzalności cieplnej połączonych
materiałów, ΔT to zmiana temperatury, a to odległość od neutralnego punktu połączonych
materiałów, h to grubość połączenia. Zjawisko pełzania prowadzi do zmiany parametrów
badanego połączenia lutowanego w wyniku mechanizmów zachodzących we wnętrzu
materiału, np. dyfuzji na granicy ziaren, pojawienie się dyslokacji, formowania pęknięć lub
pustych przestrzeni [14]. Należy dodatkowo wspomnieć o dodatkowym czynniku mającym
istotny wpływ na zjawisko pełzania dla połączeń lutowanych w elektronice, jakim jest wzrost
lokalnej temperatury złącza w wyniku przepływającego prądu.
σ =∆ α ∆T

2.3. Problem kumulacji uszkodzeń.
Jednym z istotnych problemów związanych z badaniem i analizą wytrzymałości
połączeń lutowanych w montażu w mikroelektronice jest występowanie kilku rodzajów
uszkodzeń równocześnie lub ich wzajemnej interakcji. Z tego powodu konieczne jest
uwzględnienie problemu, które nosi nazwę kumulacji uszkodzeń. Jednym z najprostszych
sposobów uwzględnienia zjawiska kumulacji uszkodzeń w praktyce inżynierskiej jest metoda
zaproponowana przez Palmgrena-Minera [21]. Metoda ta polega na sumowaniu uszkodzeń
cząstkowych, dla różnych cykli zmęczeniowych, i pozwala na wyznaczenie obciążenia
zastępczego o stałej amplitudzie, które jest równoważne pod względem uszkodzenia obiektu
dla przypadku obciążenia o zmiennej amplitudzie [28]:
k
n
(5)
∑ Ni =1
i=0
i
gdzie ni jest liczbą cykli dla zadanej wartości obciążenia o zmiennej amplitudzie, Ni jest
trwałością zmęczeniową dla zadanej wartości amplitudy obciążenia, natomiast k jest liczbą
zadanych wartości amplitudy obciążenia. Niestety hipoteza ta zakład wiele uproszczeń, co
powoduje, że wynik prognozowania niezawodności jest obarczony błędem. Dodatkowo
hipoteza ta odnosi się do zjawisk makroskopowych, a nie uwzględnia zjawisk zachodzących
w skali mikro, charakterystycznych dla montażu w mikroelektronice [11]. W przypadku
jednoczesnego występowania dwóch różnych rodzajów uszkodzeń, czyli zmęczenia i
pełzania, można skorzystać z liniowej zasady superpozycji. Zasada ta może być zapisana w
postaci formuły matematycznej jako sumowania części ułamkowych dla obu zjawisk, przy
zadanej amplitudzie obciążenia [18]:
k
ni k Δt i
(6)
∑ N + ∑ T =1
i=1
i= 1
f
c
gdzie Δti jest przedziałem czasu dla amplitudy obciążenia utrzymywanej na stałym poziomie,
a Tc jest czasem do zniszczenia obiektu przy tej amplitudzie. Pierwszy człon równania jest
częścią ułamkową dla cyklu zmęczeniowego, a drugi człon odpowiada za zjawisko pełzania.
Podobnie jak dla hipotezy Palmgrena -Minera, zakłada się, że do uszkodzenia dojdzie, gdy
wartość skumulowanego uszkodzenie będzie równa 1. W takim wypadku rozwiązaniem
równania jest linia prosta, która reprezentuje skumulowaną niezawodność obiektu. Niestety,
model ten zawiera wiele uproszczeń, a wyniki uzyskane przy jego pomocy zależą m.in. od
właściwości materiału. Ponadto, hipoteza ta zakłada, że okresy Δti powstałe na skutek sił
ściskających lub rozciągających mają podobny wpływ i nie uwzględniają problemu
umocnienia czy osłabienia materiału. Nieliniowe modele kumulacji uszkodzeń dotyczą
materiałów, których parametry mechaniczne czy fizyko-chemiczne zmieniają się w czasie
trwania testów niezawodnościowych, co wymaga dodatkowych badań. Z tego też powodu
model liniowy jest często wykorzystywany w zastosowaniach inżynierskich. Na rysunku 1

przedstawiono hipotezę liniowej kumulacji uszkodzeń oraz problem umocnienia i osłabienia
materiału dla przypadku modeli nieliniowych [12].

Rys.1. Liniowy model kumulacji uszkodzeń oraz problem umocnienia i osłabienia materiału dla
modeli nielinowych.

2.4. Analiza statystyczna.
Ocena niezawodności sprowadza się najczęściej do analizy przyczyn uszkodzeń oraz
oceny prawdopodobieństwa ich wystąpienia w zadanych warunkach. W tym celu konieczna
jest znajomość typowych obciążeń, mechanizmów uszkodzeń oraz kryteriów ich wystąpienia.
Niestety, wyniki badań niezawodnościowych mają charakter losowy, w związku z czym
ilościowy opis niezawodności wymaga zastosowania charakterystyk probabilistycznych oraz
rozkładów prawdopodobieństwa. W teorii niezawodności, do opisu czasu poprawnej pracy
obiektu, tzw. czasu zdatności, stosuje się rozkłady prawdopodobieństwa uszkodzeń w funkcji
czasu f(t). W dziedzinie montażu w mikroelektronice czas poprawnej pracy obiektu t opisuje
się najczęściej dwuparametrowym rozkładem Weibulla:
t

β

β t β − 1 −( λ )
(7)
f ( t )= ⋅
⋅e
λ λ
gdzie β jest parametrem kształtu, λ jest parametrem skali. Wartość prawdopodobieństwa, że
obiekt ulegnie uszkodzeniu, do czasu t opisuje dystrybuanta F(t):

()

− t
λ

()

β

(8)
F ( t )=1− e
Celem badań niezawodnościowych jest oszacowanie wartości liczbowej parametrów rozkładu
oraz wyznaczenie wybranych wskaźników niezawodności. W praktyce wygodnie jest
posługiwać się pojęciem zdatności charakterystycznej obiektu odpowiadającej liczbowo
wartości parametru skali λ niezależnie od wartości parametru kształtu β. Zdatność
charakterystyczną wyznacza się przy założeniu, że t=λ, zatem:
F ( t=λ ) ≃ 0.632
(9)
Często korzysta się także ze wskaźnika liczbowego opisującego niezawodności obiektów w
połączeniu z jego wytrzymałością. Przykładowo zdatność charakterystyczną w odniesieniu do
trwałości zmęczeniowej można wyznaczyć przy założeniu, że:
F ( N̄ f ) ≃0,632
(10)
W praktyce zdatność charakterystyczną λ wyznacza się metodą graficzną, co pozwala na
ograniczenie liczby testów doświadczalnych. Metoda ta pozwala dodatkowo na:

wyznaczania kryterium uszkodzenia dla potrzeb projektowania numerycznego, tzn.
wyznaczona z eksperymentu zdatność charakterystyczna jest przyjmowana w
projektowaniu numerycznym jako kryterium uszkodzenia, co z kolei pozwala na
zbudowanie empirycznych modeli uszkodzenia, np. modelu Coffina-Mansona,
 realizacji testów przyspieszonych, np. termicznych; w tym przypadku korzysta się z
przesunięcia wzdłuż osi odciętych na wykresie Weibulla w zależności od amplitudy
obciążenia, co pozwala na istotne skrócenie czasu realizacji testów
niezawodnościowych.
Na rysunku 2 przedstawiono przykładowy wykres oraz graficzną metodę analizy wyników
badań niezawodnościowych, w tym metodę wyznaczania wartości zdatności
charakterystycznej i współczynnika przyspieszenia uszkodzenia n [37].


a)

b)
Rys.2. Przykład graficznej metody analizy wyników na podstawie rozkładu Weibulla: (a)
aproksymacja i ekstrapolacja, (b) przyspieszone testy termiczne.

3. Opis zrealizowanych badań.
Jedną z najnowszych metod, która pozwala na badanie zachowań stopów lutowniczych
w wyniku złożonego profilu obciążeń, jest metoda Hot Bump Pull HBP opracowana przez
firmę Nordson Dage. Metoda ta polega na badaniu wytrzymałości połączeń uzyskanych na
skutek zatopienia igły testowej w stopie lutowniczym i pozwala na badanie zjawiska pełzania
i zmęczenia w skali mikro. Urządzenie umożliwia zastosowanie kilku rodzajów testów
wytrzymałościowych: niszczący, zmęczeniowy, pełzaniowy oraz zmęczeniowo-pełzaniowy.
W ramach przeprowadzonych badań skorzystano z testu zmęczeniowo-pełzaniowego, co
pozwoliło na opracowanie odpowiedniej metody pomiarowej i algorytmu identyfikacji
modelu prognozowanie niezawodności połączeń lutowanych w skali mikro w wyniku
zmęczenia i pełzania oraz ich interakcji [5].
Badanie wytrzymałości różnych połączeń możliwe jest dzięki zastosowaniu
rozwiązania w postaci wymiennych głowic testujących. Pozwalają one na badanie połączeń
drutowych, kulkowych czy też klinowych z wykorzystaniem metody rozciągania, ściskania,
ścinania lub zginania. Natomiast, dołączone do urządzenia oprogramowanie daje możliwość
ustawienia szeregu parametrów testów, tj.:
 maksymalnej i minimalnej wartości siły,
 czasu oczekiwania na poziomie maksymalnego i minimalnego narażenia,
 szybkość czasu narostu i opadania założonego profilu obciążenia,
 ustalanie i wybór zadanego profilu temperaturowego.

Zastosowana przez autorów technika pomiarowa polegała na badaniu wytrzymałości kulek
stopu lutowniczego w technologii BGA za pomocą igły testowej wykonanej z miedzi [12].
Należy podkreślić, że wszystkie badania wykonano dla stopu lutowniczego Sn63Pb37, co
stanowiło pierwszy etap zaplanowanych badań dotyczących niezawodności połączeń
lutowanych w montażu w mikroelektronice.
3.1. Sposób wykonania próbek testowych, połączeń lutowanych i realizacji badań
wytrzymałościowych.
Przed wykonaniem badań konieczne było zaprojektowanie i wykonanie próbek do
testów w postaci połączenia lutowanego pomiędzy stopem lutowniczym a igłą testową. Na
rysunku przedstawiono kolejne etapy wykonywanie próbek testowych:
 podłoże próbek testowych w postaci wytrawionych na płytce szklano-epoksydowej
(FR4) kwadratów miedzianych pokrytych cienką warstwą złota,
 podłoża pokryte cienką warstwą topnika, z umieszczonymi na powierzchni 2 kulkami
stopu lutowniczego stosowanego w technologii BGA,
 próbki testowe powstałe na skutek ogrzania podłoża z kulkami stopu lutowniczego po
ogrzaniu do temperatury przekraczającej temperaturę topnienia stopu lutowniczego.

Rys.3. Kolejne etapy wykonania próbek testowych.

Po uzyskaniu odpowiednich próbek testowych i umieszczeniu ich w stoliku testowym
wykonano w następnej kolejności połączenia. Na rysunku 4 pokazano kolejne etapy
wykonywania połączenia lutowanego pomiędzy próbką testową a igłą miedzianą:
 w etapie I, po nałożeniu niewielkiej ilości topnika na igłę testową, ustawiono
głębokość, do jakiej igła była opuszczona - połowa średniej wysokości próbki,
 w etapie II nagrzewano igłę, a następnie wtapiano ją w próbkę testową w tzw. czasie
rozpływowym, w celu wykonania połączenia,
 w etapie III wykonane połączenie powoli schładzano, w celu zapobiegania, jak
wcześniej napisano, powstawaniu niepożądanych naprężeń wbudowanych.

Rys.4. Etapy wykonywania połączenia pomiędzy igłą i próbką: (I) ustalenie punktu odniesienia i
głębokości zatapiania igły, (II) zatapianie igły, (III) schładzanie próbki testowej.

W pierwszej kolejności wykonano testy wytrzymałościowe, które polegały na
ciągnięciu igły z zadaną siłą i prędkością, aż do zniszczenia połączenia. W ten sposób
wyznaczono zakres sił i prędkości przemieszczania igły testowej w celu wykonania testów
wytrzymałościowych. Testy wykonano w temperaturze pokojowej. Na rysunku 5a
przedstawiono wyniki przeprowadzonych testów. Otrzymane wyniki pokazują, że zbyt duża
prędkość przemieszczania igły, w granicach 5000 μm/s, powoduje uzyskanie wyższych
wartości siły powodującej zniszczenie połączenia, co sugeruje, że stop zachowuje się jak
materiał kruchy. Natomiast zbyt mała wartość prędkości przemieszczania igły, rzędu 1 μm/s,
charakteryzuje się występowaniem zjawiska pełzania, co jest niepożądane dla przypadku
testów zmęczeniowych. Z tego powodu, w celu realizacji testów wytrzymałościowych,
zdecydowano się na prędkość przemieszczania igły o wartości 500 μm/s, która z jednej strony
pozwalała na uniknięcie zjawiska utwardzanie materiału pod wpływem zbyt szybkiego
przemieszczania igły, a z drugiej strony pozwalała na skrócenia czasu testowania. Skrócenie
czasu testowania jest istotne w badaniach wymagających analizy statystycznej, co wiąże się z
koniecznością realizacji dużej ilości testów jednostkowych.

a)

b)

Rys. 5. Wyniki testów wytrzymałościowych dla różnych prędkości przemieszczania igły testowej (a)
oraz przyjęty do badań profil obciążenia dla testów wytrzymałościowych (b).

W drugiej kolejności wykonano testy wytrzymałościowe, a przyjęty profil obciążeń i
założone parametry testów przedstawiono na rysunku 5b. Profil ten składa się z części
zmęczeniowej oraz pełzaniowej. Część pełzaniowa zależała od tzw. czasu przytrzymania Δti,
który zmieniał się w zakresie od 1 do 80 s. Amplituda siły ΔF zmieniała się w zakresie od 18
do 63 N. Przyjęto jednocześnie wartość początkowa siły F równą 3 N.
3.2. Testy wytrzymałościowe.
W pierwszej kolejności wykonano testy wytrzymałościowe dla pojedynczego rodzaju
uszkodzenia, tj. kolejno dla zmęczenia i pełzania. Badania te pozwoliły na określenie
maksymalnej liczby cykli N oraz czasu pełzania t do zniszczenia połączenie przy zadanej
amplitudzie zmian siły ΔF. Profil założonego obciążenia i uzyskane wyniki przedstawiono na
rysunku 6.

a)

b)
Rys. 6. Profil obciążenia (a) oraz wyniki testów kolejno dla wybranego pojedynczego rodzaju
uszkodzenia, tj. pełzania i zmęczenia (b).

Zgodnie z uzyskanymi wynikami, oba rodzaje uszkodzenia tj. zmęczenia i pełzania,
zależą wykładniczo od wartości amplitudy siły ΔF. Uzyskane wyniki pozwoliły dobrać
parametry dla testów zmęczeniowo-pełzaniowych, tj. głównie wartości czasów przetrzymania
Δti. Na rysunku 7a przedstawiono profil obciążenia złożonego i wyniki testów
wytrzymałościowych.

a)

b)
Rys. 7. Profil obciążenia złożonego (a) oraz wyniki testów pełzaniowo-zmęczeniowych (b).

Zgodnie z uzyskanymi wynikami (Rys. 7b) można stwierdzić, że liczba cykli
zmęczeniowych dla uszkodzenia pełzaniowo-zmęczeniowego zależy nie tylko od amplitudy
siły obciążania ΔF, ale także od interakcji obu rodzajów uszkodzenia, tj. zmęczenia i pełzania.
Przy czym, udział pełzanie w znaczący sposób zmniejsza liczbę cykli zmęczeniowych Nf.

3.3. Badania statystyczne.
Badania niezawodności mają charakter losowy i z tego powodu, jak napisano
wcześniej, wymagają analizy statystycznej. W tym celu najczęściej korzysta się z
dwuparametrowego rozkładu Weibulla. Niestety szczegółowa analiza statystyczna Weibulla
wymaga dużej ilości testów jednostkowych. Na rysunku 8 przedstawiono wyniki dla
wybranej wartości amplitudy siły obciążenia ΔF równej 40 N – łączna liczba testów
jednostkowych wynosiła w tym przypadku ponad 100 [26].

Rys. 8. Analiza statystyczna Weibulla dla wyników testów niezawodnościowych w trybie pojedynczym
oraz złożonym dla wartości amplitudy siły ΔF równej 40 N.

Na podstawie uzyskanych wyników analizy statystycznej wyznaczono współczynniki
dwuparametrowego rozkładu Weibulla, tzn. współczynnik kształtu β oraz współczynnik skali
λ. Wyniki analizy przedstawiono w tabeli na rysunku 9a. Oszacowano także współczynnik
przyspieszenia uszkodzenia n, opisującego zmniejszenie liczby cykli zmęczeniowych Nf w
wyniku udziału czasu przytrzymania Δti. Wyniki przedstawiono na rysunku 9b.
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Rys.9. Wyniki analizy statystycznej dla amplitudy siły ΔF równej 40 N: a) współczynniki rozkładu
Weibulla, tj. współczynnik kształtu β oraz współczynnik skali λ, b) wartości współczynnika
przyspieszenia uszkodzenia n.

3.4. Model kumulacji uszkodzeń.
Jak wspomniano wcześniej, celem badań była analiza wytrzymałości z
wykorzystaniem testów pełzaniowo-zmęczeniowych dla połączeń lutowanych w skali mikro,
typowych dla montażu w mikroelektronice. Na rysunku 10 przedstawiono model kumulacji
uszkodzeń uzyskany na podstawie wyników z przeprowadzonych testów doświadczalnych i
analizy statystycznej.

Rys.10. Model kumulacji uszkodzeń uzyskany na podstawie wyników testów doświadczalnych i
analizy statystycznej.

Otrzymane wyniki badań sugerują, że stop Sn63Pb37 analizowany pod kątem
występowania interakcji analizowanych uszkodzeń odznacza się cyklicznym utwardzaniem
materiału, co znacznie skraca trwałość połączenia. Materiał z każdym cyklem zmęczeniowym
staje się bardziej kruchy i tym samym podatny na powstanie pęknięć, które prowadzą do
zniszczenia połączenia lutowanego. Zgodnie z wynikiem przedstawionym na rysunku 10
można stwierdzić, że uzyskany model kumulacji uszkodzeń ma charakter nieliniowy i
znacznie odbiega od krzywej teoretycznej opisującej model liniowy.

4. Podsumowanie.
Artykuł zawiera wyniki pierwszego etapu badań dotyczących analizy wytrzymałości
połączeń lutowanych stosowanych w montażu w mikroelektronice w wyniku złożonego
profilu obciążeń. Zaproponowany profil obciążeń pozwolił na analizę typowych uszkodzeń
dla stopów lutowniczych, tj. zmęczenia i pełzania oraz dodatkowo interakcji obu tych
uszkodzeń. W ramach przeprowadzonych badań skorzystano z testu zmęczeniowopełzaniowego oraz metody Hot Bump Pull HBP opracowanej przez firmę Nordson Dage. W
ramach przedstawionych badań wykonano analizę wytrzymałości połączeń lutowanych dla
tradycyjnego stopu lutowniczego Sn63Pb37, w temperaturze pokojowej, a otrzymane wyniki
przedstawiono w postaci:
 analizy wytrzymałości dla pojedynczych uszkodzeń oraz ich interakcji,
 analizy statystycznej dla złożonego profilu obciążeń,
 porównania liniowego modelu kumulacji uszkodzeń z modelem otrzymanym w
wyniku przeprowadzonych testów wytrzymałościowych.
Wnioski, które można sformułować na podstawie zaprezentowanych wyników, to:
 zaproponowana metodologia badań wytrzymałości stopów lutowniczych pozwala na
uwzględnienia zjawiska interakcji typowych rodzajów uszkodzeń, tj. pełzania i
zmęczenia,
 zjawisko pełzania dla badanego stopu lutowniczego w skali mikro odgrywa istotną
rolę w testach zmęczeniowo-pełzaniowych już w temperaturze pokojowej, w której
przeprowadzone zostały testy wytrzymałościowe,
 popularny wśród inżynierów liniowy model kumulacji uszkodzeń nie jest odpowiedni
w celu prognozowania wytrzymałości połączeń lutowanych w mikroelektronice, dla
testów zmęczeniowo-pełzaniowych.
Należy podkreślić, że analiza pojedynczego czynnika uszkodzeń prowadzi do błędnych
prognoz, ponieważ rzeczywiste warunki eksploatacji komponentów elektronicznych
charakteryzują się obecnością występowania kilku rodzajów uszkodzeń, czego przyczyną jest
złożony profil obciążeń środowiskowych. Biorąc pod uwagę powyższe, kolejne etapy badań
powinny obejmować:
 zastosowanie innego modelu kumulacji uszkodzeń dla połączeń lutowanych w
mikroelektronice dla testów zmęczeniowo-pełzaniowych, tj. modelu nieliniowego lub
stosunkowo prostego do zastosowania w praktyce inżynierskiej modelu dwuliniowego
[18],
 przeprowadzenie badań porównawczych dla stopów bezołowiowych oraz innych
temperatur otoczenia,
 opracowanie kryterium oceny wytrzymałości, co pozwoliłoby na wiarygodne
prognozowanie wytrzymałości połączeń lutowanych w montażu w mikroelektronice w
wyniku zmęczenia i pełzania na skutek złożonego profilu obciążeń.
Na zakończenie można stwierdzić, że zaproponowana metodologia badań oraz przedstawione
wyniki analizy wytrzymałości połączeń lutowanych w skali mikro pozwolą na precyzyjne
prognozowanie niezawodności współczesnych komponentów mikroelektronicznych i/lub
realizację przyspieszonych badań niezawodnościowych.
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