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Etapa a III-a 
 
Rezumat 

Prezenta lucrare, având titlul: „Microîmbinarea eutectică” reprezintă etapa a 
III-a din cadrul proiectului „Sisteme de microimbinare pentru elemente de circuit 
si incapsulare ale microsenzorilor si actuatorilor”, acronim: MICROWELD, care 
face obiectul contractului nr. 71-135/2007.  

Lucrarea este structurată în 8 capitole conŃinând cercetarea documentară, 
cercetarea experimentală, precum şi dezvoltările teoretice efectuate în cadrul 
prezentei faze.. 
În capitolul 1, „MEMS şi microîmbinări pentru componente ale MEMS”, sunt 
prezentate caracteristicile generale şi particulare ale procesului de microîmbinare 
eutectică, precum şi ale îmbinărilor eutectice. 

Capitolul 2, „Cercetări în vederea stabilirii condiŃiilor de exploatare a 
microîmbinărilor eutectice” analizează condiŃiile specifice în care trebuie să se 
deruleze un astfel de proces, condiŃiile pe care trebuie să le îndeplinească îmbinările 
eutectice, acestea fiind studiate concret pe îmbinări eutectice utilizând aliaje din 
sistemul Au-Si, situaŃiile fiind celor specifice îmbinărilor la nivelul circuitelor integrate 
din electronică. 

În capitolul 3, „Cercetare transformare eutectică aliaje neferoase”, este 
prezentată o analiză critică a unui număr extins de sisteme de aliaje, criteriul analizei 
fiind posibilitatea de a fi utilizate în procesele de microîmbinare eutecctică a 
componentelor MEMS. 

În capitolul 4, „Cercetare aliaje care formează eutectici la T<400oC”, sunt 
prezentate principalele aliaje de îmbinare eutectică posibil a fi aplicate la îmbinarea 
componentelor MEMS. 

Capitolul 5, „Experimentări de îmbinare eutectică cu aliaje fără plumb. 
Caracterizare îmbnări” prezintă programul experimental derulat şi rezultatele 
obŃinute în cadrul acestuia. Experimentările au fost efectuate în comun de către P1 şi 
P4, analizele structurale făcându-se separat şi comparându-se ulterior.. 

În capitolul 6, „Elaborarea bază de date cu eutecticii utilizabili în tehnologia 
MEMS”, este prezentată baza de date elaborată de partenerul P6, bază de date care 
conŃinând principalele aliaje de microîmbinare şi care este construită pe platforma 
VisualBasic5. 

În capitolul 7, „Modelare câmp termic la îmcălzirea cu laser”, sunt prezentate 
dezvoltările teoretice ale partenerului P3 cu privire la modul în care evoleuază 
câmpul termic la încălzirea cu laser a aliajului de îmbinare eutectică. 
Conform planului de realizare a proiectului cercetarea va continua în cadrul etapei a 
V-a din anul 2009 „Microîmbinarea cu laser”. 
 

Microîmbinarea eutectică este un procedeu aplicabil la componentele MEMS. 
Prin formaŃia sa, o microîmbinare eutectică este destinată suprafeŃelor relativ mari 
din zona elementelor microscopice sai miliscopice ale componentelor MEMS. 
Această aplicare se datorează necesităŃii derulării unor procese de difuzie menite a 
crea în zona de îmbinare o compoziŃie chimică identică cu cea a unui eutectic care 
se topeşte la temperaturi mai mici decât 380-400oC. 

Eutectici care să îndeplinească această condiŃie există în număr mare. 
Alegerea unui eutectic pentru o aplicaŃie dată se face în baza a două criterii: 

� natura materialului de bază care se îmbină (Cu, Ag, Au, Ni, materiale 
speciale) 
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� costul aliajului de îmbinare eutectică. 
ExperienŃa acumulată în cadrul programului experimental derulat a evidenŃiat 

următoarele aspecte tehnologice: 
� pentru a atinge în timpul îmbinării compoziŃia eutecticului se recomandă 

ca aliajul de lipire să se regăsească într-o vecinătate relativ restrânsă a 
acestei compoziŃii; această observaŃie este dată de nivelul redus al 
proceselor de difuzie iniŃiate ca urmare a temperaturilor scăzute atinse în 
timpul procesului (temperaturi mai mici decât 380-400oC) 

� există două variante de introducere a aliajului de îmbinare posibil a fi 
aplicate: a. depunerea apriorică a aliajului în stare topită pe suprafeŃele 
care vor participa la realizarea îmbinării, urmând ca după punerea în 
contact a celor două suprafeŃe acesta din urmă să fie retopit şi b. 
Introducerea în stare solidă a aliajului de îmbinare între cele două 
materiale de bază şi topirea sa singulară în timpul procesului de îmbinare 

� curăŃarea suprafeŃelor care vor participa la procesul de îmbinare prin 
şlefuire mecanică urmată de curăare chimică cu diverşi solvenŃi este o 
etapă extrem de importantă a procesului de sudare. Utilizarea diverselor 
fluxuri de lipire este, de asemenea, recomandată în special în cazurile în 
care etapa de curăŃare mecanică + chimică nu se poate realiza 
corespunzător. 

� Temperatura de topire utilizabilă trebuie să fie cu cel puŃin 10-15oC mai 
mare decât temperatura de topire a aliajului eutectic, pentru a eficientiza 
procesul de îmbinare. 

Examinările şi analizele efectuate pe probele îmbinate eutectic au evidenŃiat 
faptul că în cele mai multe dintre cazuri (cupluri material de bază – aliaj de îmbinare) 
formarea de eutectic este însoŃită de formarea de compuşi intermetalici care durifică 
şi fragilizează îmbinarea. 

Calitatea unui aliaj de lipit este apreciabilă prin mai mulŃi indicatori. Dintre aceştia 

aspectul suprafeŃei bilei din aliaj şi umectabilitatea sunt cei mai la îndemână. 

Experimentările de îmbinare însoŃite de analize vizuale şi încercări de forfecare a 

îmbinărilor eutectice au evidenŃiat următoarele: 

• Aliajele de îmbinare fără plumb formează bile cu suprafaŃa rugoasă, comparativ cu 
aliajul 63Sn-37Pb care formează bile cu suprafaŃa exterioară netedă şi lucioasă; 

• Comparând între ele cele trei aliaje studiate s-a observat că aliajul eutectic SAC a 
prezentat un aspect superior celorlalte două aliaje (Sn96,5-Ag3,5 şi Sn99,3-Cu0,7); 

• Ruperea îmbinărilor a avut loc după cum urmează:  
o Sn-Pb: în zonele bogate în compuşi intermetalici 

o SAC: în zonele bogate în compuşi intermetalici 

o Sn-Ag: în aliajul de îmbinare 

o Sn-Cu: în aliajul de îmbinare 

• Afectarea rezistenŃei la forfecare a aliajului a avut loc după cum urmează: 
o Sn-Pb: scădere cu aproximativ 28% 

o SAC: scădere cu aproximativ 25% 

o Sn-Ag: scădere cu aproximativ 20% 

o Sn-Cu: scădere cu aproximativ 20% 

• Duritatea HB a aliajelor a fost după cum urmează: 
o Sn-Pb: 14 HB 

o SAC: 15 HB 

o Sn-Ag: 15 HB 

o Sn-Cu: 9 HB 
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a. înainte de retopire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. după retopire 

 

Fig. 4.20 ComparaŃie între aspectul bilei din aliaj de îmbinare înainte şi după retopire 

Suprafaţă netedă a bilei                     Suprafaţă rugoasă a bilei                 Suprafaţă rugoasă a bilei                    Suprafaţă rugoasă a bilei 



 4 

• Temperatura de încălzire necesară derulării unui proces de îmbinare eutectică eficient a 
fost după cum urmează: 

o Sn-Pb: 215-220oC 

o SAC: 228-232
o
C 

o Sn-Ag: 238-242
o
C 

o Sn-Cu: 242-248
o
C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Fig. 1 Probe Cu-Cu, aliaj 95,5% Sn - 3,8% Ag - 0,7 % Cu           Fig. 2 Probe Cu-Cu, aliaj 96,5% Sn - 3,5% Ag 

 

Modelarea campului termic pentru o placa de otel inoxidabil s-a realizat pentru cazul 

general al unei surse laser cu profil Gaussian.  

S-au folosit urmatoarele valori: temperatura initiala: 300 K, difuzivitatea k=0,00321 

J/sec/cm/
0
C, α =4.5x10

7
 m

-1
, densitatea 8 kg/m

3
, intensitatea sursei 1.43x10

8
 W/m

2
, talia 

fasciculului laser w=3 mm. Evolutia campului termic in proba (z=0) calculata pe baza modelului 

nostru [5] este data in figurile 2-3. 

 
Fig. 2. Evolutia campului termic la iradierea unei placi de otel inoxidabil cu un fascicul 

de 1000W generat de o sursa laser CO2 continua operand in modul TEM00 fara a atinge 

temperatura de topire 
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Fig. 3. Evolutia campului termic la iradierea unei placi de otel inoxidabil cu un fascicul 

de 1000W generat de o sursa laser CO2 continua operand in modul TEM00 pe o durata de pana la 

0.4 scu atingerea temperaturii de topire 
 

 


