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ผลกระทบของธาตุเจืออินเดียมต่ อชั้นความหนาของสารประกอบเชิงโลหะของโลหะบัดกรีไร้ สารตะกัว่
Sn-3.0Ag-0.5Cu-0.5In บนวัสดุฐานทองแดง
EFFECTS OF INDIUM FOR THICKNESS OF INTERMETALLIC COMPOUND LAYER OF THE
SN-3.0AG-0.5CU-0.5IN LEAD-FREE SOLDER ALLOYS ON THE COPPER SUBSTRATE
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บทคัดย่ อ
งานวิจัยนี ้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึ กษาผลกระทบของธาตุเจื ออิ นเดียมต่ อ ชั้นความหนาของสารประกอบเชิ งโลหะของโลหะบัดกรี ไร้
สารตะกั่ว SAC305-0.5In บนวัสดุฐานทองแดง ตัวอย่ างที่ ใช้ ในการทดลองประกอบด้ วยโลหะบัดกรี ชนิ ด SAC305 และ SAC3050.5In โดยวิเคราะห์ ความสามารถการเปี ยก โครงสร้ างจุ ลภาค และชั้ นความหนาของสารประกอบเชิ งโลหะซึ่ งมีตัวแปรคงที่ คือ
อุณหภูมิ 260°C และตัวแปรตามที่ เวลาบัดกรี 30, 40 และ 50 วินาที พบว่ าองค์ ประกอบทางเคมีทั้ง 2 ชนิ ด อยู่ในเกณฑ์ ต าม
มาตรฐานทุกองค์ ประกอบของธาตุ จุดหลอมเหลวของโลหะบัดกรี ไร้ สารตะกั่ว SAC305-0.5In ลดลง 3.8°C หรื อ 1.7% เมื่อ
เปรี ยบเที ยบกับโลหะบัดกรี ไร้ สารตะกั่ว SAC305 สาหรั บความสามารถการเปี ยกของโลหะบัดกรี ไร้ สารตะกั่วชนิ ด SAC305 และ
SAC305-0.5In มีค่ามุมสั มผัสที่ อุณหภูมิ 260°C เวลา 30, 40 และ 50 วินาที มีแนวโน้ มลดลงเมื่อเวลาเพิ่มขึน้ สาหรั บโครงสร้ าง
จุลภาคปรากฏเฟสของ Ag3(Sn,In) และ Cu6(Sn,In)5 เมื่อปริ มาณธาตุอินเดียมเพิ่มขึน้ นอกจากนี ้ ชั้นสารประกอบเชิ งโลหะที่ ปรากฏ
อยู่ระหว่ างรอยบัดกรี ของโลหะบัดกรี ทั้ง 2 ชนิด คือ Cu6Sn5
คาสาคัญ: โลหะบัดกรี ไร้สารตะกัว่ SAC305-0.5In, ความสามารถการเปี ยก, ชั้นความหนาของสารประกอบเชิงโลหะ
ABSTRACT
This study investigates the influence of indium on thickness of intermetallic compound layer of lead-free solder SAC305-0.5In on
a copper substrate. The samples in the experiment were alloying elements: SAC305 and SAC305-0.35In. In the experiment
wettability, microstructure and thickness of intermetallic compound layer were analyzed. An independent variable was the
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temperature of 260oC and the dependent variables were three durations of time, namely, 30, 40 and 50 seconds. The results of
the study indicated that the chemical properties of SAC305 and SAC305-0.35In passed the standard criteria of all components.
The melting point of SAC305-0.35In was found to decrease for 3.8oC or 1.7% when compared to that of SAC305. The wettability
of SAC305 and SAC305-0.35In with contact angle at temperature of 260oC for 30, 40 and 50 seconds had a tendency to decrease
with increasing time. In terms of microstructure, the phase of Ag3(Sn,In) and Cu6(Sn,In)5 appeared when an amount of indium
increased. In addition, the intermetallic compound layer remaining between copper and both types of lead-free solder was
Cu6Sn5.
KEYWORDS: SAC305-0.5In lead-free solder, wettability, thickness of intermetallic compound layer
1.

บทนา
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิ กส์ และเครื่ องใช้ไฟฟ้ า เป็ นอุตสาหกรรมที่ มีความสาคัญมากต่อระบบเศรษฐกิ จและการพัฒนาใน
ประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทย ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิ กส์และเครื่ องใช้ไฟฟ้ าที่ผลิตได้อย่างต่อเนื่ อง
เพื่อนามาใช้ภายในประเทศ และได้มีการส่ งออกผลิ ตภัณฑ์ดังกล่าวไปยังต่างประเทศ เช่ น ประเทศสหรัฐอเมริ กา ฮ่องกง จี น
เนเธอร์ แ ลนด์ มาเลเซี ย สิ ง ค์โ ปร์ ไต้ห วัน และญี่ ปุ่ น เป็ นต้น โดยมี ร ายงานมู ล ค่ า การส่ ง ออกผลิ ต ภัณฑ์อิ เ ล็ก ทรอนิ กส์ แ ละ
เครื่ องใช้ไฟฟ้ าระหว่างปี พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2560 (ม.ค.-ส.ค.) มีมูลค่าการส่ งออกสู งถึง 3,130,752 ล้านบาท [1] และมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันขยะอิเล็กทรอนิกส์จากผลิตภัณฑ์เสื่ อมสภาพ ชารุ ด เสี ยหาย หมดอายุการใช้งาน และการเปลี่ยนเทคโนโลยี
ใหม่มีปริ มาณเพิ่มขึ้น 10% ต่อปี [2] หากการกาจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกตามมาตรฐานสิ่ งแวดล้อม ตะกัว่ ที่เป็ นธาตุเจือในโลหะ
บัดกรี เป็ นโลหะหนักมีพิษจะตกค้างในดิน แหล่งน้ า และน้ าใต้ดินมีผลต่อมนุษย์และสิ่ งแวดล้อมซึ่ งได้มีระเบียบข้อห้ามการนาเข้า
ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่ องใช้ไฟฟ้ าของสหภาพยุโรป เมื่อ 1 กรกฎาคม 2006 [3] จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องมีนกั วิจยั
ได้พฒั นาโลหะบัดกรี ไร้สารตะกัว่ ทดแทนโลหะบัดกรี ชนิ ดดีบุก-ตะกัว่ (Sn-Pb) โดยการเติมธาตุเจือชนิ ดอื่น ๆ ทดแทนตะกัว่ และ
ได้ศึกษาสมบัติทางกายภาพ ทางกล และสมบัติความน่ าเชื่ อถือ ตัวอย่างเช่น ในปี ค.ศ. 2009, Sebo และคณะ [4] ศึกษาอิทธิ พล
อินเดียมที่มีผลต่อโครงสร้างจุลภาคและสมบัติการเปี ยกของโลหะบัดกรี ไร้สารตะกัว่ ชนิ ด Sn-3.13Ag-0.74Cu ในปริ มาณ 0, 4, 15,
50 และ 75 wt.% พบว่า การเติมอินเดียมปริ มาณมากกว่า 30 wt.% เกิดสารประกอบเชิงโลหะของ Cu6Sn5 และที่เติมปริ มาณอินเดียม
ที่ 50 และ 70 wt.% เกิดชั้นสารประกอบเชิงโลหะของ Cu41Sn11 และในปี เดียวกัน Kanlayasiri, Mongkolwongrojn และ Ariga [5]
ศึกษาการเติมอินเดียมที่มีผลต่อจุดหลอมเหลวและอุณหภูมิการแข็งตัว เวลาการเปี ยก แรงการเปี ยก ความแข็งแรงดึง และความแข็ง
ไมโครของ Sn-0.3Ag-0.7Cu ปริ มาณ 0, 3.0 wt.% พบว่า จุดหลอมเหลว อุณหภูมิการแข็งตัวลดลง ช่วงอุณหภูมิการหลอมเหลว และ
อุณหภูมิการแข็งตัวเพิ่มขึ้น เวลาการเปี ยกลดลงและแรงการเปี ยกเพิ่มขึ้นเมื่อเจือธาตุอินเดียมเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ การเติมอินเดียมทา
ให้เฟส Sn-rich มีขนาดเล็กมาก สารประกอบเชิงโลหะมีการกระจายตัว ส่วนมากมีลกั ษณะเช่นเดียวกันจึงทาให้ค่าความแข็งแรงดึง
และความแข็งเพิ่มสู งขึ้น ต่อมาในปี ค.ศ. 2014, Li และคณะ [6] ศึ กษาจุดหลอมเหลว สัมประสิ ทธิ์ การขยายตัวเชิ งความร้อน
ความสามารถการเปี ยก ความต้านทานการกัดกร่ อน และความแข็งในโลหะบัดกรี ไร้สารตะกัว่ ชนิ ด Sn-0.7Ag-0.2Ni พบว่า เมื่อเติม
อินเดียมปริ มาณ ≤ 0.3 wt.% จุดหลอมเหลวไม่เปลี่ยนแปลง แต่ช่วงของจุดหลอมเหลวเพิ่มขึ้น สาหรับค่าสัมประสิ ทธิ์ การขยายตัว
ทางความร้อน (CTE) และพื้นที่การแผ่กระจายตัวของ Sn-0.7Ag-0.2Ni-xIn บนแผ่นทองแดงมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเติมอินเดียมเพิ่มขึ้น ซึ่ ง
Sn-0.7Ag-0.2Ni-0.3In มีค่า CTE เท่ากับ 17.5x10-6/°C พื้นที่การกระจายตัวของโลหะบัดกรี บนแผ่นทองแดงมีการขยายเพิ่มขึ้น
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15.6% และความต้านทานการกัดกร่ อนลดลง 32.88% ภายหลังจากการแช่ ในสารละลายกรดไฮโดรคลอริ กเป็ นเวลา 14 วัน ที่
อุณหภูมิห้อง นอกจากนี้ ค่าความแข็งมีค่าลดลง 11.7% เมื่อเปรี ยบเทียบกับโลหะบัดกรี ชนิ ด Sn-0.7Ag-0.2Ni จากงานวิจยั ที่กล่าว
ข้างต้นอินเดียมเป็ นธาตุหนึ่งที่น่าสนใจและนามาใช้ในกระบวนการบัดกรี ที่อุณหภูมิต่าเนื่องจากจะช่วยลดความเสี ยหายที่เกิดขึ้นกับ
ชิ้นส่ วนอิเล็กทรอนิ กส์กบั วงจรพิมพ์ ซึ่ งในอนาคตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิ กส์ จะมีรอยบัดกรี ขนาดเล็กลงแต่ตอ้ งการสมบัติความ
น่าเชื่อถือเพิ่มขึ้น
ดังนั้น งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาผลกระทบของธาตุเจื ออินเดียมต่อชั้นความหนาของสารประกอบเชิ งโลหะของ
โลหะบัดกรี ไร้สารตะกัว่ SAC305-0.5In บนวัสดุฐานทองแดง โดยทดลองการบัดกรี ดว้ ยวิธี Sessile drop [7-9] ระหว่างโลหะบัดกรี
ไร้สารตะกัว่ กับแผ่นวัสดุฐานทองแดงที่อุณหภูมิในการบัดกรี คงที่ 260°C และเวลาบัดกรี 30, 40 และ 50 วินาที ตามลาดับ ภายใต้
บรรยากาศปกติ (In air) และภายหลังการบัดกรี จะให้ชิ้นงานเย็นตัวในอุณหภูมิห้องเพื่ออธิ บายถึงผลจากการเติมธาตุอินเดียมต่อ
องค์ประกอบทางเคมี จุดหลอมเหลว ความสามารถการเปี ยก โครงสร้างจุลภาค และชั้นความหนาของสารประกอบเชิ งโลหะ
เปรี ยบเทียบกับโลหะบัดกรี ไร้สารตะกัว่ ตัวควบคุม ซึ่งสอดรับกับการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยโดยมีกลไก
การขับเคลื่อนที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
2. การดาเนินงานวิจยั
2.1 วัสดุและการเตรียมตัวอย่ างทีใ่ ช้ ในงานวิจยั
ในงานวิจยั นี้ วัสดุที่ใช้ในการเตรี ยมตัวอย่างโลหะบัดกรี ไร้สารตะกัว่ คือโลหะดีบุกชนิดแท่ง (99.95%) เงินชนิดเม็ดคละขนาด
(99.99%) ทองแดงชนิ ดแผ่น (99.99%) และอินเดี ยม (99.95%) โดยแบ่งออกเป็ นโลหะบัดกรี ไร้สารตะกัว่ ชนิ ด Sn-3.0Ag-0.5Cu
(SAC305) และ Sn-3.0Ag-0.5Cu-0.5In (SAC305-0.5In) ในการเตรี ยมโลหะบัดกรี ไร้สารตะกัว่ ชนิ ด SAC305 นาโลหะดีบุกและ
ทองแดงที่ตดั เตรี ยมไว้มาใส่ในเบ้าแกรไฟต์ภายในเตาไฟฟ้ า แล้วทาการหลอมโลหะบัดกรี ไร้สารตะกัว่ โดยให้ความร้อนเตาไฟฟ้ า
จนกระทัง่ อุณหภูมิ 400°C เป็ นเวลา 12 ชัว่ โมง ต่อมานาโลหะเงิ นเติมลงในน้ าโลหะเหลวระหว่างดีบุกและทองแดงกวนให้เข้ากัน
กระทัง่ โลหะเงิ นละลายจนหมดแล้ว หลอมต่อไปเป็ นเวลาอีก 24 ชัว่ โมง เพื่อให้เกิ ดการแพร่ และหลอมละลายเข้าด้วยกันอย่าง
สมบูรณ์ จากนั้นจึงลดอุณหภูมิของเตาไฟฟ้ าลงที่อุณหภูมิ 270°C เพื่อลดการเกิดปฏิกิริยาออกซิ เดชันขึ้นระหว่างโลหะหลอมเหลว
กับออกซิ เจนในอากาศ ในขั้นตอนสุ ดท้ายกวนน้ าโลหะหลอมเหลวให้เข้ากันอย่างสมบูรณ์อีกครั้ง เทน้ าโลหะเหลวลงสู่ แม่พิมพ์
โลหะ (Gravity die casting) ให้เย็นตัวที่ อุณภูมิห้องแล้วจึ ง นาชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์ สาหรับโลหะบัดกรี ไร้สารตะกัว่ ชนิ ด
SAC305-0.5In นั้นกระบวนการเตรี ยมเช่นเดี ยวกับโลหะบัดกรี ไร้สารตะกัว่ ชนิ ด SAC305 เพียงแต่เมื่อโลหะดี บุกและทองแดง
หลอมที่อุณหภูมิ 400°C เป็ นเวลา 12 ชัว่ โมงแล้วให้นาโลหะเงินและอินเดียมเติมลงในน้ าโลหะเหลวระหว่างดีบุกและทองแดงกวน
ให้เข้ากันกระทัง่ ละลายจนหมดแล้วหลอมต่อไปเป็ นเวลาอีก 24 ชัว่ โมง สาหรับขั้นตอนอื่น ๆ ทาเหมือนกับการเตรี ยมโลหะบัดกรี
ไร้สารตะกัว่ ชนิด SAC305
2.2 วิธีการทดลองและวิเคราะห์ ผล
2.2.1 องค์ ประกอบทางเคมี (Chemical composition)
นาโลหะบัดกรี ไร้สารตะกัว่ ชนิด SAC305 และ SAC305-0.5In ที่พฒั นาขึ้นในงานวิจยั นี้ จากการเทหล่อตัดด้วยเลื่อยกลขนาด
25.4 มิลลิเมตร  25.4 มิลลิเมตร  1.0 มิลลิเมตร แล้วนาไปขัดหยาบ (Grinding) ผิวหน้าของตัวอย่างให้เรี ยบด้วยกระดาษทราย
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(Silicon carbide paper, SiC paper) เบอร์ P800 แล้วนาวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีดว้ ยเทคนิ คเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนต์สเปกโทร
เมตรี (X-Ray Fluorescence Spectrometry, XRF) Philips PW2400
2.2.2 จุดหลอมเหลว (Melting point)
วิเคราะห์จุดหลอมเหลวของโลหะบัดกรี ไร้สารตะกัว่ ด้วยเครื่ อง Differential Scanning Calorimetric (DSC, NETZSCH, DSC
200 F3 Maia) โดยนาแท่งตัวอย่างจากการเทหล่อมาตะไบละเอียดให้ได้เป็ นผงขนาดประมาณ 1 มิลลิเมตร แล้วชักตัวอย่าง
(Sampling) น้ าหนักประมาณ 20 มิลลิกรัม ใส่ ลงในเบ้าอะลูมิเนี ยมปิ ดฝาภายใต้สภาวะก๊าซอาร์ กอน (Ar) ทดสอบระหว่างอุณหภูมิ
150 ถึง 300°C ด้วยอัตราการเพิม่ อุณหภูมิ 10°C/min ตามลาดับ
2.2.3 ความสามารถการเปี ยก (Wettability)
การทดลองความสามารถการเปี ยกด้วยวิธี Sessile Drop ระหว่างโลหะบัดกรี ไร้สารตะกัว่ กับวัสดุฐานทองแดง การเตรี ยม
โลหะบัดกรี ไร้สารตะกัว่ โดยนาแท่งตัวอย่างจากการเทหล่อมารี ดขึ้นรู ปเป็ นแผ่นแบนให้ได้ความหนา 3 มิลลิเมตร และตัดขึ้นรู ป
ด้วยแม่พิมพ์ตดั ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 มิลลิเมตร สาหรับวัสดุฐานใช้ทองแดงชนิ ดแผ่นความบริ สุทธิ์ 99.99% ตัดให้ได้ขนาด
25.4 มิลลิเมตร  25.4 มิลลิเมตร  0.3 มิลลิเมตร ก่อนทาการทดลองนาโลหะบัดกรี ไร้สารตะกัว่ และวัสดุฐานทองแดงขัดละเอียด
ให้ผิวเรี ยบด้วยกระดาษทรายเบอร์ P2500 แล้วทาความสะอาดด้วยสารละลายระหว่างกรดไฮโดรคลอริ ก (HCl) กับน้ ากลัน่ ใน
อัตราส่ วน 1:1 โดยปริ มาตร เพื่อกาจัดออกไซด์ที่ผิวและทาความสะอาดในเอทานอล (C2H5OH) อีกครั้ง ปล่อยให้แห้งในอากาศ
ต่อมานาแผ่นทองแดงที่เตรี ยมไว้ทาด้วยฟลักซ์ชนิ ด Rosin Mildly Active (RMA-233) ยี่ห้อ RMA AMTECH ขนาด 10 มิลลิลิตร
และนาชิ้นตัวอย่างขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.0 มิลลิเมตร ความหนา 3.0 มิลลิเมตร วางลงบนแผ่นทองแดง แล้วนาไปวางบนแผ่น
ความร้อน (Hot plate) ที่ 1 ตัวแปร 3 ระดับ คือ อุณหภูมิ 260°C และเวลา 30, 40 และ 50 วินาที ตามลาดับ จากนั้นนาชิ้นตัวอย่าง
ออกจากแผ่นความร้อนแล้วปล่อยให้เย็นตัวในอากาศที่อุณหภูมิห้องและทาความสะอาดล้าง ฟลักซ์ออกด้วยเอทานอลอีกครั้ง แล้ว
นาชิ้นตัวอย่างคานวณค่าเฉลี่ย (Average) ของตัวประกอบการกระจายตัว อัตราส่ วนการกระจายตัว มุมสัมผัส [10] และพื้นที่การ
กระจายตัว ด้วยโปรแกรม Image Tool Version 3.0 โดยทดลองซ้ าจานวน 5 ชิ้นทุกสภาวะการทดลอง
2.2.4 การตรวจสอบโครงสร้ างจุลภาค (Microstructures characterization)
การตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคของโลหะบัดกรี ไร้สารตะกัว่ โดยนาชิ้นตัวอย่างที่ผ่านการวิเคราะห์ความสามารถการเปี ยก
แล้วตัดแบ่งครึ่ งบริ เวณกึ่งกลางรอยบัดกรี นามาขึ้นเรื อนตัวอย่างแบบเย็น (Cold mounting) ด้วยส่ วนผสมระหว่าง Epoxicure resin
No. 20-8130-032 ผสมกับ Epoxicure hardener No. 20-8132-008 ยี่ห้อ Buehler อัตราส่ วน (5:1) วางตัวอย่างที่ จะตรวจสอบ
โครงสร้างจุลภาคไว้ก่ ึงกลางโดยวางหน้าตัดลงในแบบหล่อแล้วเทเรซิ่ นที่ผสมเสร็ จแล้วลงในแบบหล่อให้แข็งตัวเป็ นเวลา 6 ถึง 8
ชัว่ โมง ในอากาศ จากนั้นถอดออกจากแบบหล่อนาไปขัดหยาบผิวตัวอย่างให้ผิวเรี ยบด้วยกระดาษทรายเบอร์ P320, P600, P800,
P1000, P1200, P2000 และ P2500 ตามลาดับ และขัดละเอียด (Polishing) ชิ้นตัวอย่างด้วยผ้าสักหลาดและผงอะลูมินา (Al3O2) ขนาด
ความละเอียด 5, 1, 0.3 และ 0.05 ไมโครเมตร ตามลาดับ และกัดกรด (Etching) ชิ้นตัวอย่างด้วยสารละลาย 95 mL Distilled water, 2
mL HCl และ 5 mL HNO3 โดยจุ่มชิ้นตัวอย่างลงในสารละลายเป็ นเวลา 5 วินาที [11] นาตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคด้วยเครื่ อง
Scanning Electron Microscope Model FEI Quanta 400 (SEM-Quanta) พร้อมกับวิเคราะห์ส่วนประกอบรอยบัดกรี ดว้ ยเทคนิ ค
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Energy Dispersive X-Ray Fluorescence Spectrometer (EDX) และนารอยบัดกรี จากโครงสร้างจุลภาคทาการวัดค่าความหนาของ
ชั้นสารประกอบเชิงโลหะ
2.2.5 ความหนาของชั้นสารประกอบเชิงโลหะ (Intermetallic compound, IMC)
การวัดความหนาของชั้นสารประกอบเชิงโลหะของรอยบัดกรี [12-13] ของชิ้นตัวอย่างที่ผา่ นการตรวจสอบโครงสร้างจุลภาค
แล้วด้วยโปรแกรม Image Tool Version 3.0 และคานวณค่าชั้นความหนาของ IMC ของตัวอย่างจากภาพโครงสร้างจุลภาค จานวน 3
ซ้ าต่อ 1 ตัวอย่างดังสมการที่ 1
h 

A
Lx

(1)

เมื่อ h คือความหนาของ IMC A คือ พื้นที่ของ IMC จากภาพโครงสร้างจุลภาค (µm2) และ Lx คือความยาว IMC จากภาพ
โครงสร้างจุลภาค (µm) ตามลาดับ
3. ผลการทดลองและการอภิปรายผล
3.1 ผลขององค์ ประกอบทางเคมี
ผลการวิเคราะห์ องค์ประกอบทางเคมี ด้วยเทคนิ ค เอกซเรย์ฟลูออเรสเซนต์สเปกโทรเมตรี ของโลหะบัดกรี ไร้ สารตะกั่ว
ที่เตรี ยมด้วยกระบวนการเทหล่อจากโลหะดีบุก เงิน ทองแดง และอินเดี ยมบริ สุทธิ์ พบว่าโลหะบัดกรี ไร้สารตะกัว่ ชนิ ด SAC305
ส่วนผสมประกอบด้วยธาตุหลักโดยมีปริ มาณของดีบุก 95.91 wt.% เงิน 3.68 wt.% และ ทองแดง 0.41 wt.% และโลหะบัดกรี ไร้สาร
ตะกัว่ ชนิด SAC305-0.5In มีส่วนผสมประกอบด้วยธาตุหลักโดยมีปริ มาณของดีบุก 95.20 wt.% เงิน 3.67 wt.% ทองแดง 0.48 wt.%
และอินเดียม 0.65 wt.% ตามลาดับ ดังตารางที่ 1 ปริ มาณองค์ประกอบทางเคมีสอดคล้องตามมาตรฐานของผูผ้ ลิตโลหะบัดกรี ไร้สาร
ตะกัว่ ในเชิงพานิชย์ [14]
องค์ประกอบทางเคมีของโลหะบัดกรี ไร้สารตะกัว่ ในงานวิจยั นี้
องค์ประกอบทางเคมี (wt.%)
โลหะบัดกรี ไร้สารตะกัว่
ดีบุก
เงิน
ทองแดง
อินเดียม
SAC305
Bal.
3.68
0.41
SAC305-0.5In
Bal.
3.67
0.48
0.65
SAC305 [14]
Bal.
2.80-3.20
0.30-0.70
-

ตารางที่ 1

3.2 ผลของจุดหลอมเหลว
ผลการทดสอบอุณหภูมิหลอมเหลวของโลหะบัดกรี ไร้สารตะกัว่ ด้วยวิธี Differential Scanning Calorimeter (DSC) ดังแสดง
ในตารางที่ 2 และรู ปที่ 1 พบว่า SAC305 และ SAC305-0.5In มีค่าพลังงานแบบดูดความร้อนสูงสุด (Endothermic peak) ที่อุณหภูมิ
223.4 และ 219.6°C ตามลาดับ โลหะบัดกรี ไร้สารตะกัว่ ชนิด SAC305 มีอุณหภูมิแข็งตัว (Tonset) และ อุณหภูมิสูงสุ ด (Tendset) เท่ากับ
215.7 และ 229.1°C ตามลาดับ และมีช่วงอุณหภูมิการหลอมเหลว (T ) เท่ากับ 13.4°C ในขณะที่โลหะบัดกรี ไร้สารตะกัว่ ชนิ ด
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SAC 305-0.5In มีอุณหภูมิแข็งตัว (Tonset) และอุณหภูมิสูงสุ ด (Tendset) เท่ากับ 211.3 และ 227.1°C ตามลาดับ และมีช่วงอุณหภูมิการ
หลอมเหลว (T ) เท่ากับ 15.8°C ดังนั้นเมื่อเติมธาตุอินเดียม 0.5 wt.% ลงไปใน SAC305 ทาให้อุณหภูมิหลอมเหลวลดลง 3.8°C มี
ความสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Lee และคณะ [15] ที่ได้ศึกษาเรื่ องการปรับปรุ งโครงสร้างจุลภาคของโลหะบัดกรี ไร้สารตะกัว่
ชนิ ด Sn-Ag-Sb ที่เติมธาตุอินเดียม พบว่าจุดหลอมเหลวลดลงและช่วงอุณหภูมิการหลอมเหลวของ SAS-10In เท่ากับ 19.2°C ซึ่ ง
หาก Mushy zone มีค่ามากกว่า 30°C จะเกิดปั ญหากับกระบวนการบัดกรี แบบ Wave soldering
ตารางที่ 2

จุดหลอมเหลวของโลหะบัดกรี ไร้สารตะกัว่

โลหะบัดกรี ไร้สารตะกัว่
SAC305

อุณหภูมิแข็งตัว
(Tonset)
215.7

SAC305-0.5In

211.3

จุดหลอมเหลว (°C)
อุณหภูมิหลอมเหลว
อุณหภูมิสูงสุด
(Tpeak)
(Tendset)
223.4
229.1
219.6

227.1

ช่วงอุณหภูมิการ
หลอมเหลว (T )
13.4
15.8

รู ปที่ 1 จุดหลอมเหลวของโลหะบัดกรี ไร้สารตะกัว่
3.3 ผลของความสามารถการเปี ยก
ความสามารถการเปี ยกของรอยบัดกรี ที่ดีระหว่างรอยบัดกรี ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์กบั แผงวงจรพิมพ์ โดยทัว่ ไปค่าตัว
ประกอบการกระจายตัว (Spreading factor) อัตราส่ วนการกระจายตัว (Spreading ratio) พื้นที่การกระจายตัว (Spreading area) มีค่า
มากและมุมสัมผัส (Contact angle,) มีค่าน้อย ความสามารถการเปี ยกที่ดีมีค่ามุมสัมผัสระหว่าง 0° ถึง 90° และถ้าหากมีมุมสัมผัสที่
มีค่ามากกว่า 90° ถึง 180° แสดงถึงความสามารถการเปี ยกที่ไม่ดี จากผลการทดลองดังรู ปที่ 2(ก-ค) พบว่าโลหะบัดกรี ไร้สารตะกัว่
SAC305 และ SAC305-0.5In ค่าตัวประกอบการกระจายตัวมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 85% อัตราส่วนการกระจายตัวของโลหะบัดกรี ไร้สาร
ตะกัว่ SAC305 ที่เวลาบัดกรี 50 นาที มีค่าสู งสุ ดเท่ากับ 5.31±0.21 เท่า และโลหะบัดกรี ไร้สารตะกัว่ SAC305-0.5In มีค่าน้อยสุ ด
เท่ ากับ 4.70±0.14 เท่า พื้นที่ การกระจายตัวของโลหะบัดกรี ไร้สารตะกัว่ SAC305 ที่ เวลาบัดกรี 50 นาที มี ค่าสู งสุ ดเท่ ากับ
40.12±1.59 mm2 และโลหะบัดกรี ไร้สารตะกัว่ SAC305-0.5In มีค่าน้อยสุ ดเท่ากับ 35.50±1.09 mm2 ซึ่ งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อเวลา
บัดกรี เพิ่มขึ้น และค่ามุมสัมผัส ในรู ปที่ 2(ง) มีผลสอดคล้องกับตัวประกอบการกระจายตัว อัตราส่ วนการกระจายตัว และพื้นที่
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การกระจายตัว เมื่อโลหะบัดกรี ไร้ สารตะกัว่ SAC305 เวลาบัดกรี 30, 40 และ 50 วินาที มี ค่ามุมสัมผัสเท่ ากับ 33.38±1.74°,
32.82±1.01° และ 32.28±1.03° ตามลาดับและโลหะบัดกรี ไร้สารตะกัว่ SAC305-0.5In เวลาบัดกรี 30, 40 และ 50 วินาที มีค่ามุม
สัมผัสเท่ากับ 35.47±1.87°, 33.86±4.22° และ 34.34±1.59° ตามลาดับ ดังนั้นค่ามุมสัมผัสของโลหะบัดกรี บนแผ่นทองแดงมีค่า
ลดลงเมื่อเวลาเพิ่มขึ้น เนื่องจากอินเดียมช่วยลดแรงตึงผิวของโลหะบัดกรี ไร้สารตะกัว่ ขณะหลอมเหลว [16]

รู ปที่ 2 ความสามารถการเปี ยกของโลหะบัดกรี ที่อุณหภูมิ 260°C และเวลาบัดกรี 30, 40 และ 50 วินาที
3.4 ผลของการตรวจสอบโครงสร้ างจุลภาค
ผลการตรวจสอบภาพถ่ายโครงสร้างจุลภาคของโลหะบัดกรี ไร้สารตะกัว่ ชนิ ด SAC 305 และ SAC 305-0.5In ด้วยเครื่ อง
Scanning Electron Microscope Model FEI Quanta 400 (SEM-Quanta) พร้อมกับวิเคราะห์ส่วนประกอบรอยบัดกรี ดว้ ยเทคนิ ค
Energy Dispersive X-Ray Fluorescence Spectrometer (EDX) ดังรู ปที่ 3(ก) พบว่า โลหะบัดกรี ไร้สารตะกัว่ ชนิ ด SAC 305 ปรากฏ
เฟสของ Sn-rich ล้อมรอบด้วยเฟสขนาดเล็กของสารประกอบเชิงโลหะ คือ เฟส Ag3Sn และ Cu6Sn5 โดยปรากฏอยูใ่ นเนื้ อเมตริ กซ์
ของโลหะบัดกรี ไร้สารตะกัว่ การเกิดเฟส Ag3Sn ส่ วนใหญ่เกิดขึ้นบริ เวณขอบเกรนของเฟส Sn-rich และการเกิดเฟส Cu6Sn5 จะ
เกิดขึ้นบริ เวณขอบเกรนของเฟส Sn-rich และบริ เวณพื้นที่ของเฟส Ag3Sn ด้วย ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Han และคณะ [12] ที่
ได้ศึกษาเรื่ องโครงสร้างจุลภาคของโลหะบัดกรี ไร้สารตะกัว่ ชนิด Sn-Ag-Cu ผสมกับ Ni-CNT พบว่าสารประกอบเชิงโลหะของเฟส
Ag3Sn และเฟส Cu6Sn5 มีการกระจายตัวในเนื้ อเมตริ กซ์ของโลหะบัดกรี สาหรับโลหะบัดกรี ไร้สารตะกัว่ ชนิ ด SAC 305-0.5In ดัง
รู ปที่ 3(ข) ปรากฏเฟสของ Sn-rich ล้อมรอบด้วยเฟสขนาดเล็กของสารประกอบเชิ งโลหะ คือ เฟส Ag3Sn, Ag3(Sn,In) และ
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Cu6(Sn,In)5 โดยปรากฏอยูใ่ นเนื้อเมตริ กซ์ของโลหะบัดกรี ไร้สารตะกัว่ การเกิดเฟส Ag3(Sn,In) ส่ วนใหญ่เกิดขึ้นบริ เวณขอบเกรน
ของเฟส Sn-rich และเฟส Cu6(Sn,In)5 เกิ ดขึ้นบริ เวณขอบเกรนของเฟส Sn-rich และบริ เวณพื้นที่ของเฟส Ag3Sn เช่นเดียวกัน
นอกจากนี้ เมื่อเติมธาตุอินเดียม 0.5 wt.% ในโลหะบัดกรี ไร้สารตะกัว่ SAC305 ขนาดของเฟสยูเทคติกจะมีเกรนขนาดใหญ่ข้ ึน
(Coarsening) [15, 17]

รู ปที่ 3 โครงสร้างจุลภาคของโลหะบัดกรี ไร้สารตะกัว่ (ก) SAC305 และ (ข) SAC305-0.5In
3.5 ผลของความหนาของชั้นสารประกอบเชิงโลหะ
ในรู ปที่ 4 ผลการเกิดชั้นสารประกอบเชิงโลหะของโลหะบัดกรี ไร้สารตะกัว่ ชนิด SAC 305 และ SAC 305-0.5In บนวัสดุฐาน
ทองแดง ที่อุณหภูมิ 260°C และเวลาบัดกรี ต่าง ๆ เกิดจากการแพร่ ของอะตอมทองแดงไปสู่ โลหะบัดกรี ไร้สารตะกัว่ อย่างรวดเร็ ว
ระหว่างกระบวนการบัดกรี พบว่า ชั้นสารประกอบเชิงโลหะของโลหะบัดกรี ไร้สารตะกัว่ ชนิ ด SAC 305 ที่เวลาบัดกรี 30, 40 และ
50 วินาที มีค่าความหนาเท่ากับ 1.39±0.15, 2.66±0.08 และ 1.45±0.25 ไมครอน ตามลาดับ และโลหะบัดกรี ไร้สารตะกัว่ ชนิ ด SAC
305-0.5In ที่เวลาบัดกรี ที่ 30, 40 และ 50 วินาที มีค่าความหนาเท่ากับ 1.73±0.23, 1.88±0.02 และ 2.00±0.23 ไมครอน ตามลาดับ
ดังนั้น ความหนาชั้นสารประกอบเชิงโลหะของโลหะบัดกรี ไร้สารตะกัว่ ทั้งสองสู ตรมีค่าความหนาเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาบัดกรี เพิ่มขึ้น
และเมื่อวิเคราะห์รอยบัดกรี ระหว่างทองแดงกับโลหะบัดกรี ดว้ ยเทคนิ ค Energy Dispersive X-Ray Fluorescence Spectrometer
(EDX) พบว่า ชั้นสารประกอบเชิงโลหะที่เกิดขึ้นทุกการทดลอง คือ Cu6Sn5 ดังรู ปที่ 5 ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ในกลุ่มของโลหะ
บัดกรี ไร้สารตะกัว่ Sn-Ag-Cu [12, 18]

รู ปที่ 4 ความหนาสารประกอบเชิงโลหะของโลหะบัดกรี ไร้สารตะกัว่ ที่อุณหภูมิ 260°C และเวลาบัดกรี 30, 40 และ 50 วินาที
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รู ปที่ 5 ชั้นความหนาสารประกอบเชิงโลหะของโลหะบัดกรี ไร้สารตะกัว่ (ก) SAC305 และ (ข) SAC305-0.5In
อุณหภูมิบดั กรี 260°C และเวลาบัดกรี (1) 30, (2) 40 และ (3) 50 วินาที
4.

สรุป
ผลจากการวิจยั พบว่าองค์ประกอบทางเคมีท้ งั SAC305 และ SAC305-0.5In อยูใ่ นเกณฑ์ตามมาตรฐาน จุดหลอมเหลวของ
โลหะบัดกรี ไร้สารตะกัว่ SAC305-0.5In ลดลง 3.8°C หรื อ 1.7 % เมื่อเปรี ยบเทียบกับโลหะบัดกรี ไร้สารตะกัว่ SAC305 สาหรับ
ความสามารถการเปี ยกของโลหะบัดกรี ไร้สารตะกัว่ ชนิ ด SAC305 และ SAC305-0.5In ที่อุณหภูมิ 260°C เวลา 30, 40 และ 50
วินาที ตัวประกอบการกระจายตัว อัตราส่วนการกระจายตัว และพื้นที่การกระจายตัว มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาเพิ่มขึ้น และค่ามุม
สัมผัสมีแนวโน้มลดลงเมื่อเวลาเพิ่มขึ้น สาหรับโครงสร้างจุลภาคปรากฏเฟสของ Ag3(Sn,In) และ Cu6(Sn,In)5 เมื่อเติมธาตุอินเดียม
นอกจากนี้ ชั้นของสารประกอบเชิงโลหะที่ปรากฏอยูร่ ะหว่างรอยบัดกรี ทองแดงและโลหะบัดกรี ไร้สารตะกัว่ ทั้ง 2 ชนิด คือ Cu6Sn5
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