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ABSTRAKT 

Studium reaktivní difuze při kontaktu pevné fáze s taveninou 

 

 Teoreticky i experimentálně byly zkoumány problémy reaktivní difuze při rozpouštění 

pevné fáze v tavenině. Konkrétně se jednalo o rozpouštění Cu v tavenině Sn při definované 

teplotě a času za účelem sledování vzniku intermetalických fází a určení rychlostní konstanty 

rozpouštění. Hlavním cílem bylo vypočítat časový průběh rozpouštění pevné fáze v případě 

rozpouštění dlouhého válce. Tyto výpočty proběhly na základě předpokladu, že rychlostní 

konstanta rozpouštění je konstantní (K = konst.).  

 Experimentální část obsahuje návrh uspořádání a provedení vlastních experimentů 

vhodných pro studium reaktivní difuze, metalografické studium, chemické a strukturní  

mikroanalýzy (OES, EDX) a jsou diskutovány výsledky  jednotlivých analýz. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Reaktivní difuze, cylindrické rozpouštění, cín, měď 

 



ABSTRACT 

Study of reactive diffusion of solid state in the contact with melt  

 

 Theoretically and practically were studying problems of reactive diffusion of metal in 

solid state in contact with melt. In our case it was dissolution process of Cu in Sn melt at 

defined high temperature in time. Subject of research was creation of intermetallic phase, 

behavior of Cu in the molten solder and potential determination rate constant of dissolution of 

Cu in molten solder. Main goal was to determinate time dependence of dissolution of metal in 

solid state in case of the dissolution of long cylinder.  These calculations were based on the 

assumption that the dissolution rate constant is a constant (K = const.). 

 The experimental part includes design layout and interpretation of experiments 

suitable for the study of reactive diffusion, metallurgical studies, chemical and structural 

microanalysis (OES, EDX) and discusses the results of the analyses. 

 

KEYWORDS  

Reactive diffusion, cylindrical dissolving, tin, copper. 
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ÚVOD 

 

Reaktivní difuze je proces, kdy při kontaktu kovu v pevném stavu s taveninou dochází 

kromě difuzních procesů i k rozpouštění kovu v tavenině, probíhají chemické reakce, vznikají 

a rostou nové intermetalické fáze, atd. Je to případ souběhu řady složitých procesů počínaje 

difuzí a konvekcemi v tavenině, vznikem nových fází v pevné fázi a difuze atomů z taveniny 

do pevné fáze za nerovnovážných podmínek a pohybem mezifázového rozhraní. 

 Výše uvedené procesy probíhající v kapalné fázi (tavenině) a při srovnání s procesy v 

pevném stavu jsou mnohem dynamičtější, a to zejména v případech, kdy je větší rozdíl teplot 

tání použitých kovů. Tyto jevy mohou být např. využity při vytváření povrchových a 

podpovrchových vrstev, kovových vrstev v základní matrici, a to zejména s ohledem na 

relativně velkou rychlost tvorby nových intermetalických fází, jestliže jsou správně vybrány 

jak kovy, teplota, tak i další technologické parametry. Bohužel v dnešní době je vypracováno 

pouze velmi málo studií o problémech reaktivní difuze. 

Zmíněné problémy byly částečně rozpracovány v souvislosti s difuzními procesy v 

roztavených kovech v druhé polovině minulého století. Experimentální studium těchto 

procesů a stanovení koeficientů difuze v roztaveném kovu, se však podstatně liší od stanovení 

difuzních koeficientů v pevném stavu díky konvekci v tavenině, která podstatně ovlivňuje 

transport atomů a vznik nových fází při krystalizaci tavenin pájek. 

 Problémy reaktivní difuze pak zahrnují procesy probíhající jak v pevné fázi, tak v 

tavenině, včetně konvekcí, což značně komplikuje situaci.  

 V této diplomové práci je zkoumána problematika reaktivní difuze při rozpouštění 

pevné fáze mědi v tavenině cínu při definované teplotě a časech za účelem sledování vzniku 

intermetalických fází. Dále bude zkoumáno chování mědi v tavenině pájky a případné určení 

rychlostní konstanty rozpouštění mědi v tavenině pájky a konfrontace výsledků s teoretickým 

modelem. Tento model vycházel z předpokladu, že rychlostní konstanta rozpouštění je 

konstantní (K = konst.). Pozornost byla zaměřena na proces, kdy je pevný kov rozpouštěn 

v tavenině pájky pro případ cylindrické (válcové) konfigurace.  
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I. TEORETICKÁ ČÁST 



 

 4 

1 DIFUZE – OBECNÁ DEFINICE DIFUZE 

 

 Difuze je jev, při němž většinou nastává přenos částic hmoty z míst vyšší koncentrace 

do míst s koncentrací nižší. Hybnou silou je v tomto případě gradient koncentrace dc/dx ≠ 0. 

Difuze probíhá tím snadněji, čím je vyšší teplota, tzn., čím jsou větší amplitudy kmitů atomů a 

čím je větší rozdíl koncentrací difundujících prvků. K přemístění atomů z jedné polohy do 

druhé je třeba určité kinetické energie, tj. aktivační energie. Čím je aktivační energie větší, 

čím je tedy třeba více energie pro přeskok atomů, tím postupuje difuze pomaleji a obtížněji. 

Na difuzi má vliv také velikost difundujících atomů. Čím jsou atomy menší, tím snáze 

difundují [1]. 

 Probíhá-li pohyb částic z míst o nižší koncentraci do míst s koncentrací vyšší, nazývá 

se tato difuze negativní neboli obrácená. Tento výjimečný případ je možno sledovat např. při 

vzniku Guinier – Prestonových zón (GP zón) nebo při spinodálním rozpadu. Hybnou silou 

difuze je v takovém případě gradient chemického potenciálu, tj. snaha o vyrovnání 

termodynamicky nerovnovážných stavů. Gradient chemického potenciálu obecněji vystihuje 

jev difuze, je nadřazen gradientu koncentrace. Hnací silou difuzních pochodů je tedy 

existence chemického potenciálu dμ/dx. Na tomto jevu je založena obecná fenomenologická 

teorie difuze, pomocí níž lze vysvětlit různé difuzní procesy, jako např. difuzi proti směru 

koncentračního spádu nebo odvodit vztah mezi koeficientem difuze a některými 

termodynamickými veličinami [2]. 

 Volnou difuzi, tj. difuzi vyvolanou gradientem koncentrace, lze rozdělit na dva 

základní typy: autodifuzi a heterodifuzi. Přenos atomů, při kterém migrují atomy téhož druhu, 

se nazývá autodifuze (samodifuze neboli homodifuze).  Jestliže migrují atomy různých druhů, 

jedná se o heterodifuzi [1]. 

Podstatou přemísťování částic hmoty je u samodifuze vyrovnávání kinetických energií 

tepelného pohybu jednotlivých atomů (Brownův pohyb). U heterodifuze je pochod veden 

snahou vyrovnat koncentrační gradienty přemístěním atomů ve směru koncentračního spádu, 

tzn. z míst o vyšší koncentraci do míst o koncentraci nižší. Společným znakem a hnací silou 

auto- i heterodifuze je snaha systému dosáhnout vyšší termodynamické stability, která může 

být v různých případech zajištěna buď vyrovnáváním chemických potenciálů, nebo přeměnou 

fází za vzrůstu koncentračních gradientů [3]. 
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1.1 Matematické vyjádření zákonů difuze 

 Hustotu difuzního toku neboli tok migrujících částic J, tj. množství difundující látky 

(počet atomů) prvku A v čase t ve směru x jednotkovou plochou kolmou na tento směr při 

koncentračním gradientu ∂c/∂x, vyjadřuje I. Fickův zákon 















x
cDJ ,              (1.1) 

kde konstanta úměrnosti D se nazývá koeficient difuze (difuzivita) a udává se zpravidla 

v cm2.s-1. Platnost výše uvedeného vztahu je omezena předpokladem, že D nezávisí na 

koncentraci, na poloze a vzdálenosti, nepřihlíží se k poruchám v materiálu, gradientu 

potenciálu, teploty, napětí apod. [3, 4].  

 Z podmínky zachování celkového množství atomů a molekul difundující látky A lze 

vyjádřit i časovou změnu koncentrace ve zvoleném místě v ploše pomocí II. Fickova zákona 


















2

2

x
cD

t
c .                            (1.2) 

Koeficient difuze D je veličina, která charakterizuje rychlost difuze. Je definován jako 

množství (mol) rozpuštěné látky, které projde za jednotku času jednotkovým průřezem při 

jednotkovém koncentračním gradientu. Koeficient difuze D je obecně funkcí teploty, tlaku a 

chemického složení [3, 4]. Závisí na koncentraci difundující látky, tj. na poměru koncentrace 

atomů prvku, který difunduje do matrice. Dále závisí na druhu látky a její struktuře 

(poruchách mřížky, krystalografických směrech), do které difunduje a na teplotě.  

 Koeficient difuze D závisí na teplotě podle Arrheniovy rovnice (1.3). Čím je hodnota 

aktivační energie Q větší (tj. čím je nutné vydat více energie pro přeskok atomů), tím 

postupuje difuze pomaleji. 

RT
Q

oeDD


                          (1.3) 

Do – konstanta závislá na povaze látky, ale nezávislá na teplotě a koncentraci [cm2.s-1], 

nazývá se také frekvenční faktor nebo předexponenciální člen 

R – plynová konstanta [8,314 J.mol-1.K-1] 

T – termodynamická teplota [K] 

Q – aktivační energie difuze [J.mol-1], která charakterizuje energii na přeskok atomů. Ve 

většině případů má hodnotu  2 eV.  
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 Na základě znalosti speciálního řešení rovnice difuze, tj. II. Fickova zákona, lze 

vyjádřit difuzní délku xd, tj. vzdálenost, na kterou proběhne difuze za čas t následujícím 

vztahem 

Dtxd 2 .      (1.4) 

 Výše uvedené vztahy (1.2 až 1.4) platí pouze pro difuzi v čistých kovech a nikoli ve 

vícesložkových slitinách, které vznikají např. při pájení nebo žíhání. Difuze v tuhých 

roztocích a intermetalických sloučeninách není zcela vyřešena a stále je předmětem výzkumu. 

Difuzivity jednotlivých složek závisí na různých podmínkách experimentu a jejich určení je 

často obtížné [3]. 

1.2 Závislost difuze na struktuře a chemickém složení materiálu 

 U polykrystalických materiálů probíhá difuze nejrychleji na povrchu tělesa (krystalu), 

pomaleji po hranicích zrn a nejpomaleji v objemu zrn (tzn. uvnitř krystalové mřížky). 

Mřížkové poruchy na povrchu krystalů a na hranicích zrn jsou  pro difuzní pochody výhodné, 

protože tvoří tzv. difuzní  kanály (angl. diffusion paths) [3, 4] .  

 Difuze atomů při vysokých teplotách probíhá rychle v celém objemu materiálu, a to i 

v oblastech, kde je málo strukturních poruch. V tomto případě je možno konstatovat, že vliv 

oblastí s velkým množstvím poruch není zásadní a difuze při vysokých teplotách téměř 

nezávisí na struktuře [3].  

 Při nízkých teplotách začíná difuze v oblastech s malým množstvím poruch “zamrzat” 

a významně se uplatní difuzní kanály. V tomto případě závisí difuze na struktuře. Jedním 

z projevů této závislosti je zvýšení rychlosti difuze při deformaci krystalu, kdy vzniká řada 

poruch, jako např. dislokace a maloúhlové hranice [3].  

 V odborných studiích závislosti typu difuze na mikrostruktuře materiálu (velikosti zrn) 

a teplotě bylo prokázáno, že při nízkých teplotách je preferována difuze po hranicích zrn a při 

vyšších teplotách difuze objemová [3].  

 V reálných krystalech je charakter difuze ovlivňován řadou parametrů jak 

strukturních, tak chemických a fyzikálních. Zde jsou uvedeny stručně nejdůležitější z nich [3]: 

a) Vliv strukturních poruch při radiačně stimulované difuzi (např. iontovým 

bombardováním). Lokálně zvýšená hustota vakancí zrychluje difuzi legujících prvků. 
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b) Vliv hranic zrn. Zde je zahrnuta difuze objemová (uvnitř zrn nebo v monokrystalech), 

difuze po hranicích zrn a povrchová difuze. 

c) Vliv chemického a fázového složení. Zde působí faktory termodynamické (charakter 

chemické vazby, typ mřížky), kinetické (lokální deformace v rozložení atomů nebo 

hustoty elektronů) a korelační. Substituční příměsi difundují v kovech o 3 až 5 řádů 

rychleji než v případě samodifuze. Rovněž intersticiální prvky H, N, C a B difundují v 

kovech mnohem vyšší rychlostí než substituční prvky. 

Vliv elektricky nabitých prvků v polovodičích. Prvky III. a V. skupiny (B, Al, Ga, In, P, 

As, Sb) difundují v křemíku či germaniu přednostně vakančním mechanismem na rozdíl od 

prvků I. skupiny (Li, Cu, Au) a VIII. skupiny (Fe, Co, Ni), dále sem patří Ti a Cr, které mají 

značně vyšší difuzivitu díky uplatnění intersticiálně – vakančního mechanismu difuze.  

1.3 Difuze probíhající v kovech a slitinách 

 Difuzi řadíme mezi přenosové jevy, při nichž se částice hmoty (molekuly, atomy, 

ionty atd.) nebo vakance pohybují vzhledem k sousedním částicím. Difuze je jediným 

mechanismem přenosu atomů v tuhých kovech a slitinách, kdežto v taveninách a parách se 

přenos může uskutečňovat ještě prouděním nebo mechanickým mícháním [5]. 

 

 

 

Obr. 1  
a) difuzní článek kovů A a B na 

počátku difuze (t = 0), 
b) schematicky znázorněné 

rozložení atomů A a B v čase t = 
0, 

c)  koncentrace složek v závislosti 
na poloze podél difuzního článku 
(t = 0), 

d)  difuzní článek kovů A a B po 
ukončení difuze v čase t, 

e) schematicky znázorněné 
rozložení atomů A a B v čase t, 

f) koncentrace složek v závislosti 
na poloze podél článku v čase t 
[6]. 
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Na obr. 1 je znázorněn difuzní článek složený z kovů A a B (a), které jsou schopny 

tvořit tuhý roztok v celém rozsahu koncentrací. Na počátku difuze, tj. v čase t = 0, jsou atomy 

obou kovů přísně odděleny (b, c). V okamžiku, kdy může probíhat difuze, se atomy začnou 

vzájemně mísit. I po dlouhém čase jsou však schopny proniknout jen do určité vzdálenosti od 

fázového rozhraní, takže difuzní článek bude po ukončení difuze složen v podstatě ze tří 

oblastí (d): čistých kovů A a B uložených ve velké vzdálenosti od rozhraní a nově vzniklé 

slitiny A – B v blízkém okolí rozhraní. Na (e) je znázorněno rozložení atomů po ukončení 

difuze, (f) ukazuje průběh koncentrací kovů A a B ve vzniklé slitině v závislosti na 

vzdálenosti od původního rozhraní [6]. 

 Nezbytným předpokladem difuze atomů (vakancí) v tuhém stavu je dostatečně velká 

amplituda tepelných kmitů atomů zajištěná dostatečně vysokou teplotou. Přenos atomů 

v čistých kovech (samodifuze) můžeme sledovat pouze pomocí radioaktivních izotopů. 

Přenos atomů ve slitinách může být sledován na základě změn chemického složení. Změny 

chemického složení při difuzi obvykle vedou ke zmenšení koncentračních rozdílů 

v pozorované soustavě.  

1.4 Mechanismy difuze 

 Z atomárního pohledu je difuze jen postupná migrace atomů z jednoho místa mřížky 

na jiné. Ve skutečnosti jsou atomy v pevných materiálech ve stálém pohybu a rychle mění své 

pozice. Pro atom vykonávající takovýto pohyb musí platit dvě podmínky: 

1) musí existovat prázdné místo (vakance) v sousedních oblastech a 

2) atom musí mít dostatečně vysokou energii, aby se dokázal odpoutat od svého 

sousedního atomu a poté způsobil během pohybu, deformaci mřížky. 

V pevných krystalických tělesech zaujímají atomy přesně definované rovnovážné 

polohy. Při určité teplotě je pouze malý zlomek celkového množství atomů schopen pohybu. 

Během difuze dochází k přemisťování atomů (migraci), která probíhá pomocí postupných 

přeskoků atomů z jedné polohy do druhé. Pro difuzi v kovech byly navrženy dva modely 

mechanismu pohybu atomů [1, 3]: 

I. Výměnné substituční mechanismy: 

a) Přímé 

b) Cyklické 

II. Mechanismy s bodovými poruchami: 

a) Intersticiální 



 

 9 

b) Intersticiálně-substituční 

c) Vakanční 

d) “Crowdion” 

1.5 Metody stanovení koeficientů difuze  

 Znalost difuzních charakteristik prvků v matrici je nezbytná pro optimální volbu 

podmínek různých metalurgických procesů podléhajících nízko či vysokoteplotnímu 

zpracování. Zcela zásadní roli hraje difuze v procesech mikrolegování krystalů, při tvorbě 

tenkých vrstev epitaxní technologií (např. metodou CVD) a vytváření přechodů P-N u 

polovodičových materiálů [3].  

Z principiálního hlediska je možno metody vedoucí k stanovení koeficientů difuze rozdělit do 

dvou základních skupin: přímé (stacionární) metody založené ve většině případů na I. a II. 

Fickově zákonu a nepřímé metody. Převážně se jedná o stanovení koeficientu difuze 

(difuzivity), který je koncentračně závislý [3].  

1.5.1 Shrnutí metod pro stanovení difuzivit 

 Níže jsou stručně uvedeny základní metody vedoucí ke stanovení difuzních 

charakteristik, které jsou v praxi či odborné literatuře zavedeny [3].  

Ustálený stav: 

I.  

a) měření rozdělení koncentrace prvků uvnitř vzorku 

b) střední hodnota koncentračního gradientu vypočtená z koncentrací c1 a c2, která 

je odvozena z rovnovážných dat (binárního systému) 

c) metoda zpoždění (měření času k dosažení ustáleného stavu) 

Neustálený stav: 

II. Metody difuzních dvojic (párů) 

a) určení křivek c(x) 

i) aplikace Matano-Boltzmannovy metody → stanovení závislosti D(c) 

ii) výpočet D použitím analytického řešení za předpokladu D = konst. 

iii)  analytické řešení pro výpočet D za předpokladu lineární závislosti D(c) 

b) výpočet D z měření koncentračního profilu  

c) výpočet D z analytického řešení, za předpokladu  D = konst. měřením rychlosti 

pohybu fázových rozhraní a znalostí rovnovážných koncentrací na rozhraních 
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III. Metody in-diffusion a out-diffusion 

a) výpočet D z křivek c(x) 

b) výpočet D z celkového přírůstku či úbytku materiálu ve vzorku nebo jejich 

poměru 

c) výpočet D z rychlosti pohybu fázového rozhraní  

IV. Metody tenkých vrstev 

a) při určení křivek c(x) 

i) sekcionování a radiometrické stanovení aktivity vzorků za použití 

radioaktivního difuzního prvku 

ii) autoradiografie – užití radioaktivního difuzního prvku  

iii) elektronová mikrosonda nebo podobná citlivá metoda – neradioaktivní 

difuzant 

b) metoda zbytkové aktivity pomocí radioaktivního difuzního prvku (po 

odstranění vrstvy se měří zbytková aktivita záření z každého nově 

exponovaného povrchu vzorku, tj. metoda snímání vrstev) 

c) metoda snižování povrchu – užití radioaktivního difuzního prvku 

V. Nepřímé metody 

a) měření vnitřního pnutí 

b) nukleární magnetické rezonance 

c) feromagnetická relaxace 

d) měření spektra Mössbauerových čar 

e) kvazi-elastický neutronový rozptyl 

VI. Metody měření difuzních charakteristik v taveninách 
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2 REAKTIVNÍ (VÍCEFÁZOVÁ) DIFUZE 

  

 V případě, že mezi složkami binárního systému A – B dochází v průběhu difuzního 

procesu ke vzniku jedné či více intermetalických fází na fázovém rozhraní je taková difuze 

označována jako vícefázová neboli reaktivní difuze (obr. 2) [3]. Výsledkem reaktivní difuze 

bude koexistence několika po sobě jdoucích oblastí s výskytem tuhých roztoků nebo 

stechiometrických sloučenin. Charakteristickým rysem vícefázové difuze je přítomnost 

stupňovitého průběhu křivky závislosti koncentrace c(x, t) na souřadnici x. Tento stupňovitý 

charakter křivky je dán tím, že při probíhající reakci mezi dvěma vzájemně difundujicími 

látkami (složkami) vznikají primární tuhé roztoky a intermetalické fáze. Dvoufázové oblasti, 

které oddělují v rovnovážných diagramech výskyt tuhých roztoků a intermetalických fází, při 

difuzi nevznikají [3, 7].   

 

Obr. 2 Vícefázová difuze v binárním systému A – B [3]. 
a) hypotetický binární diagram, 
b) stupňovitý průběh křivky koncentrace 

 

 Obr. 2 zobrazuje hypotetický binární diagram a koncentrační křivku binárního 

difuzního spoje A – B, jestliže na fázovém rozhraní v průběhu difuzního procesu dochází ke 

vzniku dvou fází AnB a AmB. Přerušovaná čára charakterizuje průběh koncentračního profilu 

před difuzním žíháním, kde hodnota x = 0 určuje polohu Matano roviny [3].  
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 Množství difundovaného materiálu vlevo a vpravo od Matano roviny (x = 0) je stejné. 

Od této roviny se určuje velikost posuvu mezifázového rozhraní χ(t). Posuv mezifázového 

rozhraní  χ(t) s časem t se řídí parabolickými zákonem. 

Na rozdíl od difuze v jednosložkovém systému se uplatňují při difuzi ve vícefázovém 

systému také reakce, které probíhají na rozhraní mezi jednotlivými fázemi. Důležité je, aby 

tyto reakce probíhaly dostatečně rychle a nebrzdily průběh difuze. Na počátku difuzního 

pochodu ve vícefázovém systému, kde jsou rozdíly v koncentraci velké, se musí s tímto 

bržděním difuze počítat.  Jakmile vzniknou vrstvy jednotlivých intermetalických fází (byť i 

velmi slabé), brzdící účinek rychlostí reakcí na rozhraní mezi fázemi zpravidla vymizí [3].  

 Pomocí výpočtů lze určit hodnoty koncentrací složek odpovídající příslušnému 

binárnímu diagramu složek A – B. Rovněž lze odvodit difuzní rovnice pro binární systém A – 

B, který v průběhu difuzního procesu doprovází vznik pouze jedné intermetalické fáze. Tyto 

dva argumenty se shodují v následujících dvou bodech [3]: 

a) pohyb fázového rozhraní je řízen objemovou difuzí v sousedních fázích, 

b) koeficient difuze pro objemovou difuzi je koncentračně závislý. 

K reaktivní difuzi může také docházet při kontaktu pevné fáze s taveninou. Jestliže 

dva materiály A (pevná fáze) a B (tavenina), které mají různou teplotu tání, jsou vystaveny 

difuznímu procesu při teplotě T vyšší, než je bod tání jedné z komponent, dojde v místě jejich 

kontaktu k rozpouštění pevné fáze do taveniny. Rozpuštěná látka bude dále difundovat do 

objemu kapalné fáze za přítomnosti přirozených nebo nucených konvekcí. Tento proces bude 

trvat tak dlouho, dokud tavenina B nebude nasycená prvkem A z pevné fáze. Během 

rozpouštění se fázové rozhraní mezi pevnou fází a taveninou posouvá a v pevné fázi budou 

vznikat např. intermetalické fáze typu AmBn [3]. Při experimentech se volí teplota  T  tak, aby 

byla vyšší než teplota tání kovu B, tj. T > Tm
B  a nižší než teplota tání kovu A, T < Tm

A. 

Rychlost rozpouštění a růst fází závisí výrazně na teplotě. Při vyšších teplotách jsou tyto 

procesy v porovnání s procesy v pevné fázi velice rychlé. Rozpouštěným kovem A v tavenině 

B se tavenina postupně obohacuje, až dosáhne saturace (nasycení) a proces rozpouštění se 

zastaví. Na mezifázových hranicích v pevné fázi se ustálí rovnovážné koncentrace, které 

odpovídají fázovému diagramu – tj. rovnovážné koncentraci [3]. 

Existuje mnoho technologických procesů, které vícefázová difuze doprovází, např. 

vysokoteplotní koroze kovů a slitin, nanášení intermetalických ochranných povlaků difuzním  
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žíháním, modifikace povrchových vlastností titanových slitin nitridováním nebo 

karbonitridováním, svařování a pájení různých materiálů. V polovodičové technice se tohoto 

jevu často využívá např. při tvorbě dielektrických vrstev oxidů a silicidů, při tvorbě 

intermetalických mezivrstev a silicidů při reakci kovových vrstev s přilehlými oblastmi 

polovodičů a dielektrik [3]. Vznik nové fáze má značný vliv na vlastnosti a popřípadě i na 

poruchy v materiálu a součástkách.   

2.1 Stanovení difuzních charakteristik za přítomnosti reaktivní difuze   

Uvažujme dva čisté kovy A a B, které uvedeme v čase t = 0 do kontaktu. V čase t  0 

probíhá při teplotě T difuze a začnou vznikat např. fáze , ,   podle fázového diagramu – 

viz obr. 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 Schéma difuze ve vzorku při vzniku tří fází s pohyblivými mezifázovými hranicemi 
mezi fázemi ,  a ,  [8]. 

 

Za předpokladu, že dochází k pohybu obou mezifázových rozhraní ve stejném směru, 

určíme koncentrace c1 = c , c2 = c  z fázového diagramu systému kovů A, B. Koncentrace 

c1, c2 na mezifázových rozhraních jsou s časem konstantní. Pohyb mezifázových hranic lze 

vyjádřit pomocí parabolického zákona 

 12212211 ,,)(,)(   tttt , (2.1) 

kde konstanty 1, 2 charakterizují rychlost pohybu mezifázových hranic. Tato skutečnost se 

projeví v řešení rovnice difuze ve fázi   na oboru se dvěma pohyblivými hranicemi 

v okrajových podmínkách u této rovnice 
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  (2.2) 

při počátečních a okrajových podmínkách 

 c(x= 0, t = 0) = 0;    c1(t), t = c1;     c2(t), t = c2, (2.3) 

kde c je koncentrace difundujícího materiálu A a D je difuzivita tohoto prvku ve fázi . 

Rovnice difuze (2.2) má tedy definovány konstantní Dirichletovy okrajové podmínky c1, c2 na 

pohyblivých mezifázových hranicích 1(t), 2(t) – viz (2.3) [8]. Přibližné řešení tohoto problému  

provedli Vasileff a Smoluchovski obdobným postupem jako Wagner u binárního systému 

s jedním pohyblivým mezifázovým rozhraním. U těchto postupů bylo řešení rovnice difuze 

s pohyblivým mezifázovým rozhraním aproximováno funkcí 

 c(x, t) = C1 + C2  erf(
Dt

x
2

) (2.4) 

 Konstanty C1, C2 v rovnici (2.4) lze určit z okrajových podmínek (2.3), do kterých 

dosadíme za x funkce 1(t), 2(t) z relací (2.1), tj. polohy mezifázových hranic po době difuze 

t. Souřadnice x představuje vzdálenost od roviny Matano. Po výpočtech obdržíme 

 C1 = c1 – C2  erf(1);       C2 = – 
   12

12

 erferf
cc




, (2.5) 

kde 

DDD 2
;;;

2
;

2 1212
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2











  - viz (2.1) (2.6) 

jsou důležité parametry, charakterizující difuzi [8].  

Pro uvedené výpočty je nutno znát dostatečně přesně průběh koncentračního profilu ve 

fázi , určeného pomocí rtg. mikroanalyzátoru. V nejpříznivějším případě se stanoví 

koncentrační gradienty ze tří, resp. čtyř hodnot cexp(xi) u mezifázových hranic včetně hodnot 

c1, c2. 

2.2 Problematika reaktivní difuze při kontaktu pevné fáze s taveninou  

 V dalším textu se budeme zabývat problematikou rozpouštění pevné fáze A v tavenině 

B, difuzí atomů taveniny do pevné fáze, která je doprovázena vznikem nových fází, resp. 

chemických reakcí a konečně difuzí atomů z pevné fáze do taveniny. Během rozpouštění 

pevné fáze v tavenině a při součastných difuzních procesech dochází většinou k výraznému 

pohybu hranice mezi pevnou fází a taveninou, jehož rychlost závisí na vlastnostech atomů A a 
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B a jejich interakci, teplotě T a době t, při které daný proces probíhá. Dále závisí na 

geometrickém uspořádání, na velikosti objemu taveniny a podmínkách, které umožňují nebo 

omezují vznik konvekcí v tavenině. 

 Představu o vzniku fází získáme z příslušného fázového diagramu. Fázové diagramy 

zobrazují rovnovážný, tj. ustálený stav, kdežto při reaktivní difuzi, vzhledem k rychlosti 

rozpouštění pevné fáze v tavenině, nemusí být vždy splněny podmínky rovnovážného stavu 

z důvodu nestacionárních procesů. Při difuzi atomů taveniny B do pevné fáze A dochází ke 

vzniku nových fází a jejich růstu, tj. difuzní procesy probíhají v oblastech s pohyblivými 

mezifázovými hranicemi [3]. Při vzniku nových fází během reaktivní difuze dochází rovněž k 

tvorbě povrchových a podpovrchových vrstev v materiálu o různých složeních, vlastnostech a 

různých tloušťkách. To může mít široké uplatnění při volbě vhodných komponent a návrhu 

technologií při reaktivní difuzi, ovlivněné geometrickými, časovými a teplotními 

podmínkami.  

2.2.1 Konvektivní procesy v tavenině  

 V této kapitole bude uveden stručný nástin a některé aspekty popisu reaktivní difuze 

bez podrobnějších teoretických analýz z důvodu vytvoření názorné představy o procesech. 

Nechť existuje rozhraní mezi pevnou fází A a taveninou B v čase t = 0 v bodě x = 0. Pro 

zjednodušení budeme předpokládat rovinné rozhraní. Předpokládejme, že při rozpouštění 

pevné fáze v tavenině dochází s časem t k pohybu mezifázového rozhraní vlevo, pak rychlost 

pohybu tohoto rozhraní je obvykle podstatně větší než růst nově vzniklých fází s atomy 

taveniny B v pevném kovu A [3]. 

Při podrobnějším popisu procesů se na mezifázovém rozhraní v tavenině vytvoří 

difuzní vrstva o tloušťce δ, která je závislá na velikosti konvekcí v tavenině u tohoto rozhraní. 

Budeme předpokládat omezený objem taveniny, ohraničený na obr. 4 vzdáleností l a budeme 

brát v úvahu zjednodušený model rozpouštění pevné fáze v tavenině. Zaměříme se nejdříve na 

přirozené konvekce v tavenině. Jednosložková tavenina B má konstantní hustotu ρLB a střední 

objem Vo, vztažený na jeden atom taveniny, lze také považovat za konstantní. Při rozpouštění 

pevné fáze A by však byl tento předpoklad značným zjednodušením skutečné situace, protože 

v důsledku rozpouštění vznikají fluktuace hustoty taveniny v mikroobjemech. Fluktuace 

hustoty, vznikající při přechodu atomů A z pevné fáze do taveniny v důsledku změny 

skupenství, se pohybují v řádu procent, přičemž podstatně menší změny hustoty se dají 

předpokládat v důsledku změny koncentrace složky A v tavenině B, tj. objemové změny 
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závislé na koncentraci. Uvedené jevy hrají významnou roli a jsou prvotními příčinami 

konvekcí v tavenině. K těmto faktorům se mohou přidat konvekce v důsledku např. malých 

teplotních gradientů, které způsobují změny hustoty ρ, otřesy či vibrace, elektromagnetické 

pole apod. [3]. 

 

Obr. 4 Schematický profil koncentrací cA(x,t), cB(x,t) při reaktivní difuzi. A(S) – pevná fáze, 
B(L) – tavenina, χ(t) – pohyb mezifázové hranice; δ – tloušťka Nernstovy difuzní hraniční 
vrstvy; NcA – nasycená koncentrace prvku A v tavenině B; DA – difuzivita atomů A v tavenině 
B; cA(x,t) – koncentrační profil prvku A v tavenině B v důsledku difuze a konvekce, cB(x,t) – 
koncentrační profil atomů B v pevné fázi A; α , β – fáze v kovu A vzniklé při reaktivní difuzi; 
DBi – difuzivita atomů B v pevné fázi A; NcA + ocB = 1; χα(t),  χβ(t) – funkce, charakterizující 
růst fází α , β, kterým odpovídají koncentrace cBα, cBβ atomů v pevné fázi A; 1. – osa ve středu 
koncentračního profilu difuze atomů B z fáze β do kovu A [3]. 

 

2.2.2 Kinetická rovnice rozpouštění pevné fáze  

V případě, že proces rozpouštění pevné fáze probíhá při konvektivním rozpouštění, 

nastává v povrchové Nernstově difuzní vrstvě taveniny, která smáčí povrch fáze dle obr. 4, 

stacionární difuzní proces s hustotou difuzního toku 


AA

N

AAdif
ccDJ 

 ,     (2.7) 

kde DA je koeficient difuze atomů A v nasycené tavenině B o koncentraci  A
N c  v Nernstově 

povrchové difuzní vrstvě o tloušťce δ (viz obr. 4) a cA je koncentrace prvku A v objemu 

taveniny vně difuzní vrstvy. Relace (2.7) předpokládá, že rozpouštění je řízeno difuzí a vlastní 

rozpouštění je podstatně rychlejší než transport atomů A difuzním mechanismem.  
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Obdobně lze podle výše uvedené rovnice (2.7) napsat relaci pro hustotu toku J 

rozpouštějící se fáze A  

 AA
N

Arozp ccKJ   ;  


ADK  ,    (2.8) 

kde K [cm.s-1] je koeficient rychlosti rozpouštění. Pro případy, kdy proces rozpouštění 

probíhá pouze difuzí vně difuzní vrstvy a uvnitř difuzní vrstvy platí cA= NcA, tj. vrstva je 

nasycená, rozpouštění probíhá pouze difuzním mechanismem podle Fickových zákonů [3]. 

Při nestacionární konvektivní difuzi v celém objemu taveniny se předpokládá, že ve velmi 

úzké tloušťce hraniční vrstvy δ je koncentrace cA =  NcA = konst. a tato hranice se během 

rozpouštění posouvá směrem do pevné fáze. Podle rovnice (2.8) závisí rychlost rozpouštění 

na šířce difuzní vrstvy δ. Při růstu konvekcí se hodnota δ zmenšuje a rozpouštění probíhá 

intenzivněji. Tloušťka difuzní vrstvy δ závisí na rychlosti proudění taveniny, tj. na rychlosti 

promíchávání taveniny a může se pohybovat např. v rozmezí  δ = 5  100 m [3].  

Popis časové závislosti rozpouštění pevné fáze v tavenině, tj. kinetiky rozpouštění, se 

formálně provádí analogicky jako popis kinetiky chemických reakcí. Podle obr. 4 se vychází 

ze vztahu 

       tccKtccKdtdc ooAA
N

o / ,    (2.9) 

kde dc/dt je časová změna koncentrace pevné fáze v tavenině. Rozměr rychlostní konstanty 

rozpouštění   1 sKo . 

2.2.3 Rozpouštění dlouhého válce 

 Budeme uvažovat o uspořádání podle obr. 5. Dlouhý válec kovu A o poloměru or  je 

ponořen do taveniny B ve válcovém otvoru o poloměru R. Časový průběh poloměru  tr  

kovového válce se během rozpouštění zmenšuje z hodnoty or  k   0otr . Pro časovou změnu 

koncentrace taveniny při pohybu mezifázové hranice použijeme vztah (2.15) [9, 10].  
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Obr. 5 Geometrie uspořádání při rozpouštění dlouhého válce [9]. 
A - kov v pevné fázi 
B - tavenina 

 

 V důsledku rozpouštění bude časový průběh  tc  koncentrace kovu A v tavenině B 

popsán rovnicí  

     
  

     2
22

1
22

1
22





oo

o

rRtrr
trrtc




 .  (2.10) 

Po úpravách pomocí substitucí podle postupu uvedeném v literatuře [3] obdržíme finální 

rovnici pro zmenšování poloměru válce s časem v důsledku rozpouštění 

      
 tK

o

tK
o

o
o

o

ec
eAc

r
tr
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11 , 112

2

1

2 









or
RA



  .  (2.11) 

V čase ott   se válec rozpustí, tj.   0otr  a ze vztahu (2.11) plyne rovnice pro výpočet 

rychlostní konstanty rozpouštění oK  

   
1

ln1ln1



Ac

Ac
tB

Ac
t

K
o

o

o

o

o
o , 1 AcB o .  (2.12) 

 K výpočtu oK  musíme znát dobu rozpouštění ot , počáteční poloměr kovového válce 

or , poloměr válcového sloupce taveniny R a nasycenou koncentraci oc  kovu A v tavenině B 
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při teplotě experimentu T. Koncentrace oc  se v tomto případě dosazuje jako hmotnostní 

zlomek. Při odvozování vztahů pro kinetiku rozpouštění byla zanedbána difuze atomů 

taveniny do rozpouštějící se pevné fáze [3, 9, 10].  

 Prezentované odvození a finální vztahy platí za předpokladu, že při rozpouštění 

dochází k dokonalé homogenizaci taveniny. Veškerá rozpuštěná část pevné fáze přispívá ke 

zvyšování koncentrace kovu A v tavenině B až do stavu nasycení, tj. k dosažení koncentrace 

oc  kovu A v tavenině B + A. V tavenině B + A se tedy při odvození nepředpokládá, že v ní 

budou existovat nějaké nerozpuštěné intermetalické fáze AxBy. U systému Cu – Sn 

s taveninou Sn se proto nezohledňuje možnost výskytu pevné fáze η - Cu6Sn5 v tavenině [3, 9, 

10].  

2.2.4  Cylindrické rozpouštění 

 Otvor pro taveniny v cylindrickém vzorku se obvykle provádí vyvrtáním, čímž vzniká 

u dna otvoru kužel – viz. obr. 6. Pro posouzení parametrů, kdy je dominantní cylindrické 

rozpouštění, je pak nutno také uvažovat plochu pláště kuželu kS  

,22 vRRSk      2/  Rtgv   (2.13) 

a pro poměr kS  plochy pláště kužele k celkové ploše smáčené taveninou platí 

  

  
100

2/12

2/1
2

2










tgh

tg
pk   [%],  (2.14) 

φ – úhel vrcholu kužele. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6 Měděný přípravek pro experimenty reaktivní difuze Cu/Sn [3]. 
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 Při experimentech existují konvekce, které jsou způsobeny např. velmi malým 

teplotním gradientem, rozdílností hustot pevné a kapalné fáze, nepatrnými vibracemi, otřesy 

atd. Experimentálně může být zjištěn posuv mezifázové hranice pevná fáze – tavenina může 

být zjištěn až po ztuhnutí a ochlazení vzorků. V pevné fázi, tj. v kovu A se může vytvořit 

intermetalická fáze podle fázového diagramu. V tavenině B s rozpuštěným kovem A může 

dojít při tuhnutí taveniny k segregaci kovu A v tavenině a k vytvoření nových fází u 

mezifázové hranice, poněvadž intermetalické fáze u hranice nemusíme přesně rozlišit od fáze 

vzniklé v tavenině u této hranice.  

 Během doby t rozpouštění roste koncentrace kovu A v tavenině a mění se viskozita 

taveniny. To má za následek změnu rychlosti konvekcí v tavenině a tím i rychlosti 

rozpouštění. Proces závisí na původním objemu taveniny, tj. délce l a také na použité 

geometrii experimentu, který ovlivňuje konvekce.  

 Další problém nastává s přesným ověřením vhodnosti použité hodnoty nasycené 

koncentrace oc . Podle fázového diagramu by měla při teplotě T odpovídat příslušnému bodu 

na křivce likvidu. Fázové diagramy jsou zjišťovány při rovnovážném stavu. Při relativně 

rychlých procesech rozpouštění nemusí dojít k rovnovážnému stavu a hodnota oc  se může 

poněkud lišit od hodnoty zjištěné z binárního či ternárního fázového diagramu [3, 9, 10].  

2.2.5 Difuze v kovu při rozpouštění v kontaktu s taveninou  

Zde uvedeme základní, nejjednodušší matematicko - fyzikální popis průběhu difuze 

v kovu, při kterém dochází v důsledku rozpouštění kovu v tavenině k pohybu mezifázové 

hranice. Budeme uvažovat rovinné rozhraní mezi kovem a taveninou a pohyb mezifázové 

hranice je kolmý k této rovině. Jako příklad lze uvést rozpouštění mědi v roztaveném cínu, 

kdy sloupec taveniny nad Cu má v čase t = 0 výšku lo. Při experimentu se v důsledku 

rozpouštění Cu zvyšuje jeho koncentrace v tavenině, rychlost rozpouštění klesá a současně 

difunduje Sn do Cu v pevné fázi [8]. Na mezifázové hranici, která se pohybuje s časem a tento 

pohyb je popsán funkcí  χ(t), je konstantní koncentrace co roztaveného Sn. Schematicky je 

tato situace zobrazena na obr. 7 v oblasti pevné fáze Cu. Pro sledování difuze Sn → Cu je 

nutno řešit rovnici (1.2) při počáteční a okrajové podmínce 

c(x,t=0) = 0;   c[x=χ(t)]= co.  (2.15) 
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Obr. 7 Schéma pohybu hranice χ(t) a difuze 

Sn  Cu v pevné fázi [8]. 
 

Okrajová podmínka ν (2.15) je definována na pohyblivé mezifázové hranici x = χ(t) 

mezi kovem a taveninou, tj. mezi Cu a Sn. Jedná se o tzv. Stefanovu úlohu, kdy okrajová 

podmínka pro parciální diferenciální rovnici (1.2) je definována na pohyblivé hranici oboru, 

v kterém se provádí řešení této rovnice. 

Výše uvedený matematický popis řešeného problému je základní a značně 

zjednodušený. V tavenině, i při zdánlivě stacionárních podmínkách při experimentu, dochází 

ke konvekcím v tavenině a k homogenizaci rozpouštěného Cu. U mezifázové hranice ze 

strany taveniny vzniká difuzní hraniční vrstva o tloušťce δ, která je závislá na rychlosti 

proudění taveniny a geometrii při experimentu. Se vzrůstající dobou rozpouštění roste 

koncentrace Cu v Sn až do doby, kdy dojde k nasycení taveniny Sn rozpuštěným Cu a proces 

rozpouštění a tedy i pohyb mezifázové hranice ustane. Při tomto procesu dochází 

ke zvyšování viskozity taveniny a v důsledku toho ke zmenšování rychlosti konvekcí. Tím se 

zvětšuje difuzní hraniční vrstva  δ v tavenině a konvektivně difuzní proces v tavenině 

postupně přechází v obyčejnou difuzi. Navíc tavenina obsahuje čistý Sn a pevnou fázi η - 

Cu6Sn5 obdobně jako u fázového diagramu a zastoupení obou komponent v tavenině se 

s dobou experimentu i se vzdáleností od mezifázové hranice mění [8]. 

2.3 Procesy růstu fází při reaktivní difuzi 

 Nyní budeme sledovat koncentrační profily při difuzi prvku B z taveniny do pevné 

fáze A dle obr. 4. U mezifázového rozhraní ze strany pevné fáze lze nalézt pomocí rtg. 

chemické mikroanalýzy výrazný pokles koncentrace z hodnoty ocB = 1 -  NcA na hodnotu cB, 

která odpovídá rostoucí fázi α podle fázového diagramu. Tato fáze roste s dobou žíhání a 

v obr. 4 je tento růst prezentován funkcí χβ(t). Následuje prudký pokles koncentrace na 

hodnotu Bc , která odpovídá složení fáze β. Z této fáze pak následuje plynulý průběh difuze 

atomů B do kovu A bez tvorby dalších fází.  

 
c(x,t) 

co 

0       (t)                            x 

Sn 



 

 22 

 Tvorbu fází budeme ilustrovat pro případ, kdy kov A je tvořen atomy Cu, tavenina B 

atomy Sn. Podle binárního diagramu Cu – Sn, obr. 8, lze v důsledku reaktivní difuze při 

teplotě T = 350°C očekávat v blízkosti rozhraní Cu a Sn dvě intermetalické fáze:    (cca 39 

hm.% Sn a    (cca 60 hm.% Sn), případně tuhý roztok mědi a cínu. 

Budeme-li uvažovat teplotu T = 350 °C, pak koncentrace likvidu je  cLB = 92 at. % Sn, 

koncentrace solidu odpovídá NcA  56 at. % Cu  cBη = 44 at. % Sn. Toto složení prezentuje 

fázi , která v obr. 8 nahrazuje fázi α. Fázi β v obr. 4 zastupuje fáze ε s koncentrací cBε  25 

at. % Sn. Nakonec lze očekávat oblast existence tuhého roztoku Cu(α) s koncentrací cB  3,7 

at.% Sn.  

 

Obr. 8 Rovnovážný binární diagram systém měď – cín [11].  

 V oblasti bezolovnatých pájek patří systém měď – cín mezi základní a nejsledovanější 

dvojici, neboť základem všech alternativních typů pájek je cín. Při vlastní technologii pájení 

dochází vždy k interakcím mezi cínem a mědí na deskách s plošnými spoji, které se výhradně 

vyrábějí ve formě tenké vysoce čisté vrstvy mědi. Dalším prvkem ve hře může být stříbro, 

nikl, paládium nebo některý z těžkých nízkotavitelných kovů, např. indium. Binární diagram  

A ssessed  C u - Sn  p h ase d i ag r am . F r om  [44R ay ].
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Cu – Sn je zobrazen na obr. 8.  V tab. 1 jsou uvedeny charakteristiky některých významných 

bodů a fázových reakcí v systému Cu – Sn. 

Tab. 1 Významné reakce fázových přeměn v binárním systému Cu – Sn [2] 

Reakce    Složení [at.% Sn] [2] T [°C] Reakce  

 ↔ L + Cu3Sn      Katatet  

L + Cu3Sn ↔    25   Peritekt.  

L + Cu6Sn5 ↔ (Sn)     Eutekt.    

 ↔ (Cu) + Cu3Sn     Eutekt.  



Reakce    Složení [hm.% Sn]  T [°C] Reakce  

 ↔ L + Cu3Sn       Katatet  

L + Cu3Sn ↔        Peritekt.  

L + Cu6Sn5 ↔ (Sn)      Eutekt.    

 ↔ (Cu) + Cu3Sn      Eutekt.  

 

Binární diagram Cu - Sn patří mezi složitější systémy, ale také mezi nejznámější a 

dobře popsané. V systému jsou za termodynamicky rovnovážných podmínek při pokojové 

teplotě stabilní fáze α(Cu), ε, ’ a (Sn). Existuje zde několik přechodových fází. 

Vysokoteplotní fáze β, γ, δ a ζ navzájem spolu reagují v intervalu 800 až 350 °C za tvorby 

dalších fází. Při nízkých teplotách existuje vedle tuhého roztoku α(Cu) i fáze ε – Cu3Sn 

(hexagonální, poměr valenčních elektronů k atomům 7 : 4). Rovnovážného stavu se při 

nízkých teplotách dosahuje jen výjimečně (pod teplotou 350 °C je již difuze velmi pomalá), a 

tak zůstává často tuhý roztok α(Cu) přesycen. Ve slitinách s vyšším obsahem cínu může za 

pokojových teplot existovat i nerovnovážná  eutektoidní směs α(Cu) + δ. 

Údaje o pohybu mezifázových hranic, růstu fází a koncentračních profilech lze získat 

jen pomocí rtg. mikroanalýzy (EDX, WDX) při pokojové teplotě vzorku. Odtud plyne, že při 

chladnutí vzorků mohou probíhat další fázové transformace a změny struktury podle fázového 

diagramu, a proto většinou neodpovídají poměrům při teplotě experimentu. Při ochlazování 

segreguje Cu z taveniny Sn(Cu) při mezifázové hranici. Pak nastává značný problém zjistit 

skutečný koncentrační gradient na hranici mezi pevnou fází a taveninou ze strany pevné fáze. 

Velikost tohoto gradientu ovlivňuje veškeré procesy v pevné fázi, tj. rychlost růstu fází  a ε a 

difuzi Sn v Cu na konci fáze ε, resp. Cu(α), pokud se poslední fáze při rtg. analýze výrazněji 
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projeví (platí pro teploty experimentu < 415°C). Obdobně lze zjistit pomocí rtg. analýzy EDX 

oblasti η(t),  ε(t) a jejich šířku [3].  

 Při studiu difuze v pevné fázi, tj. bez kontaktu s taveninou, získáváme koncentrační 

profily s koncentračními skoky, odpovídající fázovému diagramu. Z výsledků dosavadních 

měření cB(x,t) v oblasti, kde z fáze β na obr. 4 difundují atomy B do kovu A, lze následnou 

funkcí popsat koncentrační profil. Umístíme-li na osu 1 v obr. 4 nový souřadný systém s 

počátkem x´ = 0. Naměřeným koncentračním profilům odpovídá funkce 
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txc

B

B
B 2
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,  .   (2.16) 

 Obdobně, ale méně výrazně, to platí pro levý konec fáze  na obr. 4. Těmto 

problémům bude nutno věnovat zvýšenou pozornost s cílem o jejich objasnění. Rovněž je 

nutno hledat souvislosti mezi rychlostí pohybu mezifázové hranice (t) při rozpouštění kovu 

A v tavenině B a mezi rychlostmi růstu fáze , tj. (t) a fáze β, prezentované β(t). Lze 

předpokládat, že tyto procesy budou ovlivněny výškou sloupce l taveniny v čase t = 0 nad 

pevnou fází a použitou geometrií, což jsou faktory, ovlivňující velikost konvekcí a tedy i 

rychlostní konstantu Ko rozpouštění. Při analýze výše uvedených problémů je nutno mít stále 

na paměti, že tyto procesy probíhají v difuzních oborech s pohyblivými hranicemi, což značně 

komplikuje jejich matematické řešení [3].  

2.4 Růst IMC fází Cu-Sn v pevném stavu  

 Po dlouhodobém žíhání při teplotě 215 °C byl studován posun Kirkendallovy roviny 

pomocí inertních značkovačů (částice ThO2) v systému Cu-Sn [14, 16].  Z teoretických 

znalostí rovnovážného binárního diagramu Cu-Sn (viz. obr. 8) [10] vyplývá, že vlivem 

interakcí mezi pevnou fází Cu substrátu a taveninou Sn pájky by měly vzniknout dvě 

intermetalické fáze, a to vrstva Cu3Sn ( fáze ε) a vrstva Cu6Sn5 (fáze η). Tyto dvě fáze se v 

difuzním spoji Cu-Sn po žíhání při 215 °C po dobu 225 hodin (obr. 9) opravdu objevily [12]. 

Jako první se v reakční zóně vytvořila vrstva η – Cu6Sn5 s tloušťkou 16,5 μm. Vrstava η – 

Cu6Sn5 má obvykle typickou hřebenovou morfologii. Na rozhraní Cu/Cu6Sn5 při vyšších 

teplotách roztavené pájky nebo delších časech žíhání vzniká tenká mezivrstva fáze ε – Cu3Sn 

o menší tloušťce. Pro výše uvedené podmínky byla zjištěna vrstva fáze ε - Cu3Sn o tloušťce 

8,9 μm [14,17].  
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Legenda: 
Vrstva Cu6Sn5 (fáze η) a tenká 
mezivrstva Cu3Sn (fáze ε). 
Jako Kirkendallovy značky slouží 
částice ThO2 (bílý kontrast). 

 

 
 
 
 
 
 

Obr. 9 Zobrazení intermetalických 
vrstev v systému Cu-Sn po žíhání ve 
vakuu při 215 °C po dobu 225 hodin 

[12]. 
 

Na obr. 9 je zobrazena poloha Kirkendallovy roviny pomocí značkovačů ThO2 včetně 

nově vzniklých vrstev fází η – Cu6Sn5 a ε - Cu3Sn při reaktivní difuzi. Stabilní Kirkendallova 

rovina se nachází uprostřed vrstvy fáze η – Cu6Sn5 a je nepatrně posunuta směrem k cínu.  

 Vznik a růst intermetalických vrstev η – Cu6Sn5 a ε - Cu3Sn se řídí parabolickými 

zákony podložené difuzně řízenými procesy, které probíhají regulovaně za konstantního 

složení fází. Z naměřených tloušťek jednotlivých vrstev lze vypočítat jejich rychlostní 

konstanty. Ve stavu, kdy se budou fázové hranice parabolicky pohybovat v čase žíhání t, 

parabolicky vzrostou tloušťky obou vrstev. Tuto situaci definuje vztah [12] 

tkx p22  ,     (2.17) 

kde x je celková tloušťka difuzní vrstvy udávaná v μm a pk se nazývá parabolická rychlostní 

konstanta difuzního růstu. Pokud je čas žíhání t = 225 hod. a tloušťka vrstvy η – Cu6Sn5 je 

16,5 μm, potom je její rychlostní konstanta 1610.58,1 pk  m2.s-1. Obdobně se vypočítá 

rychlostní konstanta tenké mezivrstvy fáze ε – Cu3Sn o tloušťce 8,9 μm při stejné teplotě. V 

tomto případě je 1710.55,7 pk  m2.s-1 [12]. 

 Za podmínek difuzního žíhání při T = 215 °C a t = 225 hod. ve vakuu byl z pozice 

Kirkendallovy značky v oblasti fáze η - Cu6Sn5 vypočten poměr difuzních toků [12] 
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,    (2.18) 

z uvedeného vyplývá, že CuSn JJ  , kdežto ve vrstvě fáze ε - Cu3Sn je tomu naopak CuSn JJ  . 

K pozici Kirkendallových značek (částice ThO2) a které se nacházejí v oblasti fáze ε - Cu3Sn, 

byl při stejných podmínkách stanoven poměr difuzních toků [13] 
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Pomocí metody difuzního spoje lze určit poměr difuzních toků v intermetalických 

sloučeninách. Pokud se Kirkendallova rovina nachází po interakci uvnitř vrstvy. Tento poměr 

lze snadno získat pomocí grafické metody uvedené na obr. 12, pro které platí [13] 
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kde P, R a S jsou vyšrafované plochy v obr. 10; 
mV , 

mV jsou molární objemy vrstev fází β a γ; 

Ni je molární zlomek složky i. Horní indexy (+) a (-) se vztahují k molárnímu zlomku i-té 

složky koncových členů difuzního spoje a  Bi NN  ,  Bi NN  . 
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Obr. 10 Distribuce složky B v rámci difuzní zóny hypotetické reakce difuzního spoje 
binárního systému A-B s vrstvami stechiometrických fází β a γ, které rostou mezi 

sloučeninami α a δ ( kx je pozice Kirkendallovy roviny) [13]. 

 

Obr. 11 Mikrostruktura Cu-Sn systému při teplotě difuzního žíhání 215 °C po dobu 225 
hodin ve vakuu. Ve fázi ε - Cu3Sn lze vidět Kirkendallovy značky ThO2 [12]. 

 

 Na obr. 11 vidíme mikrostrukturu difuzní zóny v systému Cu-Sn po tepelném 

zpracování při teplotě 215 °C po dobu 225 hodin. Ve vrstvě ε - Cu3Sn jsou značkovače ThO2 

jasně viditelné, ale netvoří žádnou Kirkendallovu rovinu.  

 Při srovnání vzniklé vrstvy fází η – Cu6Sn5 a ε - Cu3Sn z obr. 9 a 11 zjistíme, že na 

rozhraní Cu/Cu3Sn, ale i uvnitř vrstvy ε - Cu3Sn se tvoří velké množství dutin. Těmto dutinám 

říkáme Kirkendallovy póry. Pravděpodobnost vzniku těchto pórů má za následek více faktorů. 

Jeden z faktorů souvisí s nerovnoměrnými difuzními toky CuJ a SnJ [12]. Oba prvky Cu i Sn 
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se mohou v rámci vrstvy ε - Cu3Sn pohybovat, přičemž difuzní tok CuJ  byl při teplotě 215 °C 

3x větší než difuzní tok SnJ . Z toho vyplývá, že se Cu snaží relativně rychle difundovat z ε - 

Cu3Sn do celého objemu Sn pájky. Rozšiřování Kirkendallových pórů můžeme zabránit 

zmenšováním tloušťky Cu3Sn. Další faktor závisí na čistotě používané mědi. Uvnitř difuzní 

zóny by mělo být složení v mědi co nejmenší, tj. v přechodové oblasti na rozhraní fáze ε - 

Cu3Sn a Cu. V publikaci [12] Aloke Paul zjistil, že se v substrátu Cu na rozhraní Cu/Cu3Sn 

vyskytuje 1 at. % Ni, které má za  následek vznik těchto pórů. Vznik Kirkendallových pórů 

v systému Cu-Sn je silně závislý na čistotě používané Cu při experimentech [14].  

 Z fenomenologického hlediska je možné, že vzniklé fáze η - Cu6Sn5 a ε - Cu3Sn 

difuzního spoje Cu-Sn mohou na reakčním rozhraní růst i nukleovat (viz. obr. 12). A to 

odebráním nebo přidáním Cu či Sn atomů z/do sousední vrstvy příslušné fáze [12].  

 

Obr. 12 Schematické zobrazení procesu růstu fází ε - Cu3Sn a η- Cu6Sn5 během interakce 
mezi Sn a Cu v pevném stavu při 215°C [12]. 

 

Parametry p a q jsou celkové počty molů Cu a Sn atomů, respektive, převedené na 

jednotku plochy ve vrstvě ε - Cu3Sn během celkové doby difuze t. Analogicky parametry r a 

s vyjadřují celkový počet molů atomů Cu a Sn, které jsou během interakce přemístěny 

jednotkovou plochou přes vrstvu fáze η - Cu6Sn5 [12].  

 Pro objemový difuzně řízený růst intermetalických sloučenin platí, že velikost 

difuzního toku Ji přes vedlejší vrstvu je nepřímo úměrná druhé odmocnině reakční doby. V 

tomto případě je vyjádřena vztahem 

Cu

tt

Cu Jtdt
t

konstdtJp 2.

00

  ,   (2.21) 
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 Obdobně lze napsat závislost pro parametr SnJtq 2 , a proto poměr q/p se přibližně 

rovná poměru okamžitých difuzních toků ve vrstvě fáze ε - Cu3Sn, tj. 

9,0
Cu

Sn

J
J

p
q ,    (2.22) 

pro vrstvu fáze η- Cu6Sn5 se poměr okamžitých difuzních toků přibližně rovná [12] 
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Z výše uvedených mezifázových reakcí (viz. obr. 12) vyplývá, že tloušťky částí 

intermetalických vrstev mohou být vyjádřeny jako [12] 
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 Pro zjednodušení výpočtů byla integrována přítomnost ztuhlé taveniny Sn v mědi 

v blízkosti intermetalické vrstvy ε - Cu3Sn. To znamená, že výsledek bude mírně 

nadhodnocen, protože velice malá část vrstvy ε - Cu3Sn se skutečně rozpustí v mědi na 

rozhraní přechodové oblasti Cu/Cu3Sn. Pro difuzní spoj Cu-Sn žíhaný při teplotě 215 °C po 

dobu 225 hodin byly zjištěny průměrné tloušťky intermetalických vrstev (v μm): [12] 

9,8ba ; 

5,16 dc .    (2.25) 

Takto byl pomocí rovnic 3.8 – 3.11 definován systém osmi rovnic s osmi neznámými [12].  

 Dále autoři [12] předpokládali, že parciální molární objem v každé fázi se rovná 

molárnímu objemu této fáze, tj. mCuSn VVV  . S použitím hodnot mřížkových konstant 

uvedených v literatuře [19] byly vypočteny molární objemy jako 49,93 
SnCu

mV cm3.mol-1; 

64,1156 
SnCu

mV  cm3.mol-1 [12].  
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S těmito předpoklady lze Kirkendallovu rychlost kv a polohu roviny kx v každé vrstvě 

fáze Cu-Sn difuzního spoje získat z rovnic (2.26) a (2.27) 
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     CuCuSnSnkk JVJVttvx  22  

Pomocí těchto rovnic a vztahu (2.20) je možno psát [12] 

                       pro vrstvu Cu3Sn:   SnCu
k

SnCu
k

SnCu
m xtvpqV 333 2   a 

pro vrstvu Cu6Sn5:  

pozorováním.   565656 2 SnCu
k

SnCu
k

SnCu
m xtvrsV  .  (2.28) 

 Řešením soustavy rovnic (3.8 – 3.11) zjistíme, že pro případ difuzně žíhaného spoje, 

při teplotě 215 °C a době žíhání 225 hodin, se parametry rovnic rovnají následujícím 

hodnotám a = 13,6 μm, b = -4,7 μm, c = 8,7 μm a d = 7,8 μm [12].  

 V souladu s rovnicemi mezifázového rozhraní mají koeficienty p, q, r a s hodnoty 0,4; 

0,36; 0,37 a 0,57 mol.m-2, což vede k následujícím Kirkendallovým rychlostem: -2,47.10-13 

m.s-1 ve fázi ε - Cu3Sn a 1,42.10-12 m.s-1 ve fázi η- Cu6Sn5. Souřadnice značek 

Kirkendallových rovin, kde kx (= ox xx  ) v difuzním spoji Cu-Sn, které jsou získané z rovnic 

(2.27) a odpovídají hodnotám SnCu
kx 3 = -0,4 μm a 56SnCu

kx = 2,3 μm [12].  

 Polohu Kirkendallovy roviny můžeme určit, pokud se vrátíme k difuznímu spoji z obr. 

9, kde se Kirkendallovy značky nacházejí v čase t = 0 (tj. ox = 0). Na základě vyhodnocení 

dosažených experimentálních výsledků, které jsou popsány v této kapitole, lze sestrojit 

diagram Kirkendallovy rychlosti pro Cu-Sn difuzní spoj žíhaný při teplotě 215 °C po dobu 

225 hodin (obr. 13). Záporná hodnota parametru b = -0,4 μm znamená, že ve vrstvě ε - Cu3Sn 

nenajdeme žádnou Kirkendallovu rovinu. O pozici Kirkendallovy roviny se lze přesvědčit 

z obr. 13, která byla vypočtená pro tuto fázi ( kx = -0,4 μm) jako pro virtuální rovinu [12]. Zdá 

se, že umístění značky roviny ve vrstvě η - Cu6Sn5 se shoduje s rovnicí (2.27), která na 
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základě grafu Kirkendallovy rychlosti předpovídá, že je s ohledem na přesnost difuzních 

spojů také v dobré shodě s experimentálním pozorováním.  

 

Přímka kk xtv 2 protíná křivku rychlosti v oblasti reakční zóny, která odpovídá jednofázové 
vrstvě η - Cu6Sn5. Stabilní Kirkendallova rovina (K) existuje uvnitř této vrstvy. Virtuální 
Kirkendallovu rovinu (Kvirt) můžeme definovat pro vrstvu ε - Cu3Sn. 

 

Obr. 13 Diagram Kirkendallovy rychlosti sestavený pro difuzní pár Cu-Sn žíhaný při 
teplotě 215 °C po dobu 225 hodin [12]. 
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II. PRAKTICKÁ ČÁST 
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3 EXPERIMENTÁLNÍ POSTUPY PŘI STUDIU REAKTIVNÍ DIFUZE 

3.1 Popis experimentální části 

V experimentální části diplomové práce byla v taveninách pájky studována 

problematika reaktivní difuze při kontaktu pevné fáze a taveniny. Zde je důležité zmínit fakt, 

že pokusy byly prováděny při podmínkách, kdy bylo dominantní cylindrické rozpouštění. Byl 

sledován vliv rychlosti ochlazování taveniny na morfologii vzniklé struktury. Nejprve bylo 

nutno zjistit časový průběh rozpouštění pro případ dlouhého válce. Teoretické rovnice jsou 

uvedeny v kap. 2.2. Experimenty zaměřené na rozpouštění měděného drátu v tavenině Sn 

pájky byly provedeny při teplotě 350 °C a různých časech. Růst fází v  mědi a stanovení 

tloušťek vrstev vzniklých intermetalických fází byly zjišťovány pomocí optické mikroskopie 

a rentgenové analýzy EDX. Cílem bylo konfrontovat výpočet závislosti časového průběhu c(t) 

koncentrace kovu A v tavenině B podle rovnice (2.10), dále změnu průměru rozpouštějícího 

se drátu v tavenině Sn dle vztahu (2.11) s dosaženými výsledky v rámci experimentů. 

Návrh a příprava experimentálního uspořádání vznikla v laboratořích Katedry 

neželezných kovů a recyklace na VŠB – TU Ostrava. Z dostupných materiálů, prostředků a 

zařízení fakulty FMMI na VŠB – TU Ostrava bylo mým cílem vytvořit slitiny cínu s 2 a 4 

hm. %  Cu a sledovat vliv rychlosti ochlazování taveniny na morfologii vzniklé struktury, 

dále sledovat časové závislosti změny koncentrace c(t) a srovnání s rovnicemi. 

Experimentální slitiny byly připraveny ztavením čistých kovů Cu (4N) a Sn (5N). Chemické 

složení vzorků bylo určeno pomocí optické emisní spektrometrie (OES – přístroj Spectromax 

X). Princip spektrometru je založen na vyhodnocení záření různé vlnové délky 

charakteristického pro jednotlivé prvky přítomné v analyzovaném vzorku. Zdrojová jednotka 

analyzátoru vytváří vysokonapěťové jiskry mezi připraveným vzorkem a protielektrodou v 

řízené argonové atmosféře. Pro zpřesnění měření je nutné využít patřičné standardy s 

chemickým složením velmi blízkým analyzované slitině. Výsledky analýz byly střední 

hodnotou z dvou až pěti měření.  
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3.2 Příprava a úprava materiálů  

3.2.1 Přípravná etapa 

V přípravné etapě experimentální části diplomové práce byl sledován vliv rychlosti 

ochlazování taveniny čistého cínu a taveniny cínu s 2 a 4 hm. % mědi na morfologii vzniklé 

struktury. Cílem bylo získat strukturu, která by zachovala stav taveniny bez sekundárního 

vyloučení fáze η. Na následujícím obr. 14 je graficky znázorněn vzorek čistého cínu o 

průměru 10 mm a výšce 30 mm pro následný experiment. 

 

Obr. 14 Vzorek čistého Sn pro odlévání - 2R = 10 mm, l = 30 mm. 

 

Výpočet hmotnosti cínu: 

ρSn (350°C) = 6,9 g.cm-3  ρCu (20°C) = 8,969 g.cm-3 

2R = 10 mm  R = 5 mm  l = 30 mm 

Vválce = π . r2 . l = π . 52 . 30 = 2356,194 mm3 

m(Sn) = Vválce . ρSn  = 2,356 . 6,9 = 16,26 g  = 16 g 

 

 

l 

2R 

Sn 
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3.2.2 Vliv rychlosti ochlazování taveniny na morfologii vzniklé struktury 

Cín o hmotnosti 16 g byl roztaven při teplotě T = 350 °C. Následně byl roztavený cín vytažen 

z pece a vylit: 

a) do vody – ihned po vytažení z pece byl roztavený Sn ponořen do kádinky se 

studenou vodou. Byly přesně dodrženy podmínky pro vytažení a stanovený čas 

do odlití, 

b) do ledu, 

c) na vymraženou Fe desku (teplota – 10 °C ~ - 12 °C), která se následně překryla 

druhou vymraženou deskou. Ocelová deska byla před tím ponechána 

v mrazničce po dobu 1- 2 hodin.    

Bylo nutné změřit dobu ct od vytažení nádobky z pece do okamžiku kontaktu taveniny 

s chladícím prostředím. Tato doba ct se pohybovala v rozmezí 4 – 5 sekund.  

Po roztavení a stabilizaci taveniny Sn v grafitovém kelímku následovalo jeho vytažení 

z pece a co nejrychlejší ochlazení (např. do ledu). Dále byly připraveny slitiny Sn 

s koncentrací Cu 2 a 4 hm. %. Ztuhlá tavenina Sn a obou slitin byla následně studována 

metalograficky, případně byla provedena EDX analýza na přítomnost fáze  η – Cu6Sn5.  

Totéž  provedeme s taveninou Sn s co / 2 obsahem Cu, tj. se 2 a 4 hm. % Cu.  

co :  m = 16 g Sn,   co = 2 hm. % Cu. 

co (350°C) = 0,02 = (x . 8,969) / (16 + 8,969 . x) 

0,02 . (16 + 8,969 . x) = 8,969 . x    0,32 + 0,179 . x = 8,969 . x   0,32 = 

8,79 . x   x = 0,036 g Cu  Cu  . x = 0,323 g dodat Cu do 16 g Sn. 

co :  m = 16 g Sn,  co = 4 hm. % Cu.  

co (350°C) = 0,04 = (x . 8,969) / (16 + 8,969 . x) 

0,04 . (16 + 8,969 . x) = 8,969 . x    0,64 + 0,359 . x = 8,969 . x   0,64 = 

8,61 . x   x = 0,074 g Cu  Cu  . x = 0,664 g dodat Cu do 16 g Sn. 

Při rozpouštěcím tavení Sn – Cu slitin byl použit grafitový kelímek, teplota v peci byla 

430 °C, doba tavení 2 hodiny. Při tavení byl povrch taveniny pokryt dřevěným uhlím a po 

homogenizaci (mechanické míchání) byla tavenina odlita do grafitové kokily s třemi otvory o 

průměru 10 mm, v níž probíhalo volné ochlazování vzorků na vzduchu.  
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3.2.3 Metalografie a morfologie tavenin 

Pro metalografii vzorků byla kotoučovou pilou uříznuta část vzorku ze strany, kde měl 

vzorek větší průřez bez zešikmení, aby bylo možné na mikroskopu pozorovat strukturu z větší 

plochy. Vzorky byly následně zalisovány do černého vodivého bakelitu při tlaku 220 – 270 

MPa za zvýšené teploty ~ 180 °C. Lisování probíhalo v lisovacím přístroji typu MTH 

Standard 30 po dobu cca 6 minut s následným vodným chlazením. Broušení a leštění 

probíhalo na brusných papírech. Při následném leštění se leštící plátno vlhčilo hlinkou Al2O3 

pro zajištění pokluzu vzorků na povrchu plátna. Dále byly vzorky leptány 4 % kyselinou 

chlorovodíkovou (HCl) a byla pořízena metalografie vzorků. Chemické složení ve vzorcích 

bylo určeno pomocí optické emisní spektrometrie (OES – přístroj Spectromax X). 

U vybraných vzorků byla dále provedena rentgenová mikroanalýza EDX. Pro 

rentgenovou mikroanalýzu struktury a chemického složení přítomných fází byly použity 

vzorky, které byly připraveny pro metalografii. Tyto vzorky bylo nutno před analýzou na 

rastrovacím elektronovém mikroskopu JEOL JSM – 6490LV přeleštit, aby se odstranily oxidy 

či jiné sloučeniny vzniklé případnou interakcí se vzdušným kyslíkem.  

 

Tab. 2 Souhrnné výsledky analýzy OES (Spectromax X) u vybraných vzorků [hm. %] 

Č. vz. Technologie Sn Cu Ostat. 

1 Sn - 4 hm. % Cu – odlito na vymraženou ocelovou desku 95,2 4,69 0,11 

2 Sn čistý - odlito do ledu 99,8 0,158 0,042 

3 Sn čistý - odlito mezi vychlazené ocelové desky 99,8 0,174 0,026 

4 Sn - 2 hm. % Cu - odlito mezi ocelové desky 97,7 2,13 0,17 

5 Sn - 4 hm. % Cu – odlito na podchlazenou ocelovou desku 95,7 4,11 0,19 

6 Sn - 2 hm.% Cu – odlito na vymraženou ocelovou desku 97,7 2,13 0,17 

7 Sn čistý – voda    

8 Sn - 4 hm. % Cu – odlito do grafit. kokily, pomalé ochlazování    

9 Sn - 2 hm. % Cu – odlito do grafit. kokily, pomalé ochlazování    
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Kromě stanovené koncentrace prvků Sn a Cu byly pomocí analýzy OES zjištěny následující 

stopové obsahy dalších prvků [hm. %]: Ag 0,0002 – 0,001; Al 0,0005; As < 0,0025; Bi 

0,0011 – 0,08; Cd 0,0007; Fe 0,0030; Ni 0,0016 – 0,0075; Pb 0,034 – 0,040; Sb 0,0075 – 

0,012; Zn 0,0007; In 0,0030 – 0,0050.  

 

 

Obr. 15 Vzorek č. 7 - čistý Sn odlitý do vody.  

 

Při odlití čistého cínu do vody (obr. 15), došlo k rozstříknutí malých úlomků vzniklé 

pevné fáze. Z těchto vzorků bylo pak jen velmi obtížné provést metalografickou analýzu a 

analýzu chemického složení (OES).  
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Obr. 16 Vzorek č. 2 - čistý Sn odlitý do ledu. 

 
Tab. 3 OES analýza vzorku č. 2 - čistý Sn odlitý do ledu [hm. %] 

 

 

 

Vz. č. Ag Al As Bi Cd Cu Fe Ni P 

2 0,0004 0,0006 <0,0025 0,011 0,0007 0,158 0,0030 0,0016 <0,0015 

Vz. č. Pb S Sb Zn Sn In 

2 0,032 <0,0015 0,012 0,0006 99,8 0,0031 
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Obr. 17 Vzorek č. 3 - čistý Sn, odlito na vychlazenou ocelovou desku. 

 

Obr. 18 Metalografie vzorku č. 3 - čistý Sn odlitý na vychlazenou ocelovou desku. 

 

Tab. 4 OES analýza vzorku č. 3 – čistý Sn odlitý na vychlazenou ocelovou desku [hm. %] 

 

 

 

 

 

 

Vzorek č. Ag Al As Bi Cd Cu Fe Ni P 

3 0,0002 0,0005 <0,0025 0,011 0,0009 0,174 0,0028 0,0016 <0,0015 

Vzorek č. Pb S Sb Zn Sn In 

3 0,034 <0,0015 0,012 0,0006 99,8 0,0039 
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Obr. 19 Vzorek č. 3 - čistý Sn odlitý na vychlazenou Fe desku – přítomnost Cu je nejasného 
původu. 

 
 

 

Obr. 20 Vzorek č. 9 - slitina Sn s 2 hm. % Cu – stav po odlití do grafitové kokily. 
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Obr. 21 Vzorek č. 9 - metalografie slitiny Sn s 2 hm. % Cu - odlito do grafitové kokily, 

pomalé ochlazování. 

 

Obr. 22 Vzorek č. 4 - slitina Sn a 2 hm. % Cu – odlito mezi ocelové desky. 

 

 

Obr. 23 Vzorek č. 6 – slitina Sn se 2 hm. % Cu – odlito na vymraženou ocelovou desku. 
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Obr. 24 Vzorek č. 6 - metalografie slitiny Sn se 2 hm. % Cu - odlito na vymraženou ocelovou 
desku. 
 
 

Tab. 5 Analýza Spectromax X – uvedeny průměrné hodnoty v hm. % - slitina  Sn se 2 hm. % 
  Cu - odlito na vymraženou ocelovou desku 

 

 

Vzorek č. Pb S Sb Zn Sn In 

6 0,040 <0,0015 0,0091 0,0015 97,7 0,0037 

 

 

Obr. 25 Vzorek č. 8 - slitina Sn se 4 hm. % Cu - stav po odlití do grafitové kokily. 

 

 

Vzorek č. Ag Al As Bi Cd Cu Fe Ni P 

6 0,0010 0,0006 <0,0025 0,077 0,0005 2,13 0,0030 0,0074 <0,0015 

fáze η 
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Obr. 26 Vzorek č. 8 - metalografie slitiny Sn se 4 hm. % Cu - odlito do grafitové kokily, 
pomalé ochlazování. 

 
 

 

Obr. 27 Vzorek č. 5 - Slitina Sn a 4 hm. % Cu – odlito na podchlazenou ocelovou desku. 

 

 

Obr. 28 Vzorek č. 5 - Slitina Sn a 4 hm. % Cu – odlito na podchlazenou ocelovou desku. 

 

fáze η 
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Tab. 6 OES analýza vzorku č. 5 – slitina Sn se 4 hm. % Cu – odlito na vymraženou ocelovou 
desku [hm. %] 
 

Vzorek č. Ag Al As Bi Cd Cu Fe Ni P 

5 0,0010 0,0005 <0,0025 0,078 0,0008 4,11 0,0033 0,0046 <0,0015 

 

 

 

 

 

Obr. 29 Vzorek č. 1 - slitina  Sn se 4 hm. % Cu – odlito na vymraženou ocelovou desku. 

 

 

 

Obr. 30 Vzorek č. 1 – metalografie slitiny Sn se 4 hm. % Cu – odlito na vymraženou 
ocelovou desku. 

 

Vzorek č. Pb S Sb Zn Sn In 

5 0,041 <0,0015 0,0073 0,0007 95,7 0,0050 

fáze η 
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 Tab. 7 Analýza Spectromax X – uvedeny průměrné hodnoty v hm. % - slitina  Sn se 4 hm. % 
Cu – odlito na vymraženou ocelovou desku 
 

 

 

 

 

 

 

Obr. 31 Mikrostruktura vzorku č. 1  Sn se 4 hm. % Cu – odlito do vymražené ocelové desky 
získána metodou BSE a analýza fází pomocí EDX.  

 

Legenda k obrázku č. 31 – analýza EDX [hm. %] 
Název C Si Cu Sn 

Světlá fáze 1    100.00 

Šedá fáze 2   36.51 63.49 

Šedá fáze 2   36.87 63.13 

Černá fáze 3 31.07 58.94  9.99 

Černá fáze 3 33.50 63.35  3.15 

Plocha 1   4.50 95.50 

Plocha 2   5.88 94.12 

Vzorek č. Ag Al As Bi Cd Cu Fe Ni P 

1 0,0010 0,0005 <0,0025 0,077 0,0008 4,69 0,0034 0,0075 <0,0015 

Vzorek č. Pb S Sb Zn Sn In 

1 0,038 <0,0015 0,0088 0,0007 95,2 0,0045 
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 V analyzovaném vzorku č. 1 se vyskytovala černá fáze 3 (SiC), jejíž původ pochází 

z úpravy vzorku broušením či leštěním, kdy nebyla věnována dostatečná pozornost 

metalografické přípravě zkoumaného vzorku, aby se zamezilo vzniku různých artefaktů po 

broušení a leštění.  

3.2.4 Dílčí závěr 

 Z výše uvedených výsledků vyplynuly tyto dílčí poznatky: Prudké zchlazení do vody 

nebo do ledu vedlo sice k získání struktury cínu s jemnějšími částicemi fáze η, nicméně 

odlitek byl nekompaktní. Odlití taveniny do vody je tedy zcela nevhodné – viz obr. 15. 

Pomalé (volné) ochlazování do grafitové kokily nezabránilo vzniku primárně vyloučené fáze 

η  ve formě kulovitých, nepravidelných nebo dendritických útvarů, kdy docházelo 

k nerovnovážné krystalizaci následované současným vyloučením fází (Sn) + η při eutektické 

reakci. Samozřejmě vše záviselo na koncentraci Cu v tavenině Sn. Z hlediska homogenity 

ztuhlé taveniny bude optimálním řešením její odlévání na ocelovou desku.  

3.3 Studium rozpouštění drátu 

3.3.1 Popis experimentu  

Dále byly provedeny pokusy rozpouštění Cu v tavenině Sn, kdy byly zjišťovány 

hodnoty nasycené koncentrace co mědi v tavenině Sn při teplotě 350 °C, jak je znázorněno na 

obr. 32. Při teplotě 350 °C byl Cu drát o průměru 3,4 mm ponechán v tavenině po dobu 1 až 2 

hodiny. Po uplynutí této doby byl Cu drátek povytáhnut a přesvědčili jsme se, zda byl při 

teplotě 350 °C rozpuštěný. Pokud Cu drátek nebyl zcela rozpuštěn, byl ponechán ještě několik 

hodin v Sn. V opačném případě byl do taveniny Sn vložen nový drát, který byl ponechán v Sn 

po dobu 12 až 24 hodin. Pokud se po uplynutí této doby drát Cu nerozpustil, byl vytažen z Sn, 

a poté byl pod mikroskopem měřen průměr drátu. Tavenina Sn s Cu o předpokládané 

koncentraci byla vylita na vymraženou ocelovou desku (resp. do ledu) a byla zjišťována 

koncentrace, při které by měla být tavenina Sn nasycena mědí, tj. co. Následovala 

metalografie ztuhlé taveniny a rtg. mikroanalýza, kde byla hledána přítomnost fáze η.  

Úplné rozpuštění drátu bylo indikováno při přerušení elektrického obvodu, kdy došlo 

k vypnutí ukazatele času – elektronických hodin (5). 
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Obr. 32 Experimentální uspořádání experimentu pro rozpouštění Cu drátu (3) v tavenině cínu 

(2) v grafitovém bloku (1), (4) - nastavitelný rezistor, (5) časový spínač (el. hodiny).  
 
 

 

Obr. 33 Rozpouštění Cu drátu: d = 3,4 mm v tavenině Sn, 350 °C/26 hod. (drát se zcela 
nerozpustil). 

 

Obr. 34 Mikrostruktura taveniny po rozpouštění Cu drátu  d = 3,4 mm v čistém Sn, taveno 
v grafitovém bloku s válcovým otvorem 350 °C/26 hod., odlito na podchlazenou ocelovou 

desku. 

grafit 

5 
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Tab. 8 Výsledky analýzy Spectromax X odlitku rozpouštění Cu drátu: d = 3,4 mm v tavenině 
Sn, 350 °C/26 hod. – průměrné hodnoty [hm. %] 

 

 

 

 

 

Z obr. 35 mikrostruktury koncové části rozpouštěného Cu drátu o průměru 3,4 mm lze 

vidět, že se fáze η - Cu6Sn5 vyskytuje na rozhraní Sn-Cu. Na následujících snímcích jsou 

dokumentovány výsledky metalografické analýzy oblasti fázového rozhraní Cu-Sn, byly 

změřeny tloušťky jednotlivých fází. Průměrná hodnota tloušťky fáze η – Cu6Sn5 z pěti sérií 

měření byla 12,02 μm.   

 

Obr. 35 Metalografické studium oblasti výskytu fáze η  na fázovém rozhraní Cu – Sn a 
průměrná hodnota tloušťky fáze η – Cu6Sn5. 

3.3.2 Vlastní experiment 

Dále byly provedeny tři série pokusů s rozpouštěním Cu drátů o průměru 2 mm 

v tavenině čistého cínu při teplotě 350 °C podle obr. 32. Délka drátu v tavenině byla vždy h = 

10 mm, výška sloupce taveniny byla l = 40 mm. Při teplotě 350°C byly rozpouštěny Cu dráty 

při ti1 = 3, 6, 9, 12 minut a ti2 = 3, 5, 7, 9, 11 minut a bylo sledováno r(t) pro ro = 1 mm. Při 

těchto experimentech bylo zjištěno, že v oblasti těsně pod povrchem taveniny docházelo 

k podstatně rychlejšímu rozpouštění Cu drátu, což bylo vizuálně patrné vznikem zúženého 

místa „krčku“ na Cu drátu po jeho vytažení z taveniny. Příčinou mohla být interakce Cu 

s okolním vzdušným kyslíkem. Tento jev nebyl nahodilý. To by znamenalo, že při dosažení 

Vzorek Ag Al As Bi Cd Cu Fe Ni P 

Cu = 3,4 mm 0,0003 0,0005 <0,0025 0,0046 0,0010 5,61 0,0020 0,0011 <0,0015 

Vzorek Pb S Sb Zn Sn In 

Cu = 3,4 mm 0,026 <0,0015 0,0059 0,0008 94,3 0,0053 

Cu6Sn5 = 12,1 μm 

Sn 

Cu 

Cu6Sn5 = 7,8 μm 

Sn 

Cu 
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průměru krčku 0 mm by došlo k oddělení spodní části ještě nerozpuštěného Cu drátu do 

taveniny, čímž bychom zjistili chybný údaj o času rozpouštění. Proto bylo navrženo 

následující opatření: Na Cu drát se navlékla křemenná trubička o stejném vnitřním průměru 

jako měl Cu drát. Cu drát nebyl v keramické kapiláře očištěn ani pocínovaný. Použití 

ochranné trubičky na Cu drátu v oblasti hladiny taveniny mělo za cíl ověřit, zdali vznik krčku 

je důsledkem interakce taveniny a drátu s atmosférou. V případě, že by krček vznikl i pod 

křemennou kapilárou, byly by uplatněny jiné procesy než byly použity v teoretických 

předpokladech. Při vlastním rozpouštění Cu se tavenina Sn postupně obohacuje mědí, až do 

stavu saturace. Podle rychlosti ochlazování taveniny po ukončení experimentu lze očekávat 

různou morfologii ztuhlé taveniny, kde se může sekundárně vyloučit fáze η – Cu6Sn5 s různou 

morfologií. Proto je nutné taveninu na konci experimentu co nejrychleji ochladit pro 

následnou analýzu.  

  Chceme-li určit rychlostní konstantu rozpouštění K, byla navržena následující metoda, 

viz obr. 32 s těmito parametry: průměr Cu drátu 2ro = 2 mm, délka ponoření Cu drátu 

v tavenině h = 10 mm, výška sloupce taveniny l = 40 mm a průměr otvoru grafitové kokily 2R 

= 10 mm. Při experimentu byl použit grafitový blok, který obsahoval válcové otvory o 

průměru 10 mm. Tyto otvory byly naplněny taveninou cínu. Cu dráty byly ponořeny do 

taveniny cínu v hloubce 10 mm. Mikroampérmetr byl spojen v elektrickém obvodu 

s reostatem – obr. 32. Měříme čas rozpouštění drátu. Byl-li drát zcela rozpuštěn, elektrický 

obvod se přerušil a byl zjištěn čas rozpouštění.  
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Rozpouštění Cu drátu v tavenině Sn při teplotě 350°C
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Obr. 36 Časový průběh rozpouštění Cu drátu o průměru 2 mm.  

 

Na obr. 36 je zobrazen časový průběh rozpouštění Cu drátu o průměru 2 mm (v grafu 

je znázorněn modrou křivkou s názvem v legendě Cu = 2 mm). Měření průměrů drátu bylo 

měřeno pro každý zvolený čas ve třech vzdálenostech od konce drátu. Rozpouštění Cu drátu v 

hloubce cca 3 až 5 mm pod povrchem taveniny (v grafu je znázorněna závislost žlutou 

křivkou s názvem v legendě „Nahoře“) bylo podstatně rychlejší než ve spodní části taveniny 

(v grafu časovou závislost rozpouštění průměru drátu znázorňuje růžová křivka s názvem 

v legendě „Dole“). 
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Časový průběh rozpouštění Cu drátu v tavenině Sn při teplotě 
350°C  d le  ro vn ice  (2 .11 )
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Obr. 37 Experimentální výsledky rozpouštění Cu drátu o průměru 2 mm v tavenině cínu při 
teplotě 350 °C a srovnání s teoretickým výpočtem podle rovnice (2.11) pro volenou hodnotu 

Ko = 0,003 s-1 a  Ko = 0,004 s-1. 
  

Na obr. 37 je zobrazen časový průběh zmenšování průměru Cu drátu v závislosti na 

době rozpouštění Cu v tavenině Sn při teplotě 350 °C, která se nacházela v grafitovém bloku s 

otvorem o průměru 10 mm. Rozpouštění Cu drátu v hloubce cca 3 až 5 mm pod povrchem 

taveniny bylo podstatně rychlejší než ve spodní části taveniny. Pravděpodobně zde sehrála 

roli difuze kyslíku z vnějšího prostředí a aktivita povrchu taveniny cínu, i když byla pokryta 

dřevěným uhlím. Závislost r(t) na obr. 37 vykazuje prakticky lineární závislost.  

 Na obr. 37 jsou porovnány experimentální výsledky rozpouštění Cu drátů 

s vypočtenými závislostmi r(t) podle rovnice (2.11) pro zvolenou rychlostní konstantu Ko = 

0,003 s-1 a  Ko = 0,004 s-1. Porovnáme-li výsledky vypočtených časových průběhů r(t) podle 

rovnice (2.11) na obr. 36 s experimentem, je patrné, že se charakter těchto závislostí liší. 

Pouze pro časový interval 0 až 6 minut lze pozorovat poměrně dobrou shodu s rovnicí (2.11) 

pro zvolenou hodnotu  Ko = 0,003 s-1. Pro delší časy má příslušná křivka dosáhnout konstantní 

úrovně r(t) při průměru drátu cca 0,95 mm. Při dané geometrii uspořádání byla však 

experimentálně zjištěna téměř lineární závislost zmenšování průměru drátu s dobou 

Ko = 0,003 s-1 

Ko = 0,004 s-1 
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rozpouštění v tavenině Sn a původní Cu drát o průměru 2 mm se zcela rozpustil po 20 

minutách.  

 

Obr. 38 Metalografie odlitku při T = 350 °C, t = 3 min. Detailní snímek měření průměru 
drátu. Deformace drátu vznikla při odběru vzorku pro metalografii (ustřižení pomocí kleští). 

 

 

Obr. 39 Metalografie odlitku při T = 350 °C, t = 3 min. 
 

 
 

Obr. 40 Metalografie odlitku při T = 350 °C, t = 6 min. Detailní snímek měření průměru 
drátu.  

 

0,77 hm.% Cu  

1,4 mm 

1,9 mm 

0,197 hm.% Cu  
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Obr. 41 Metalografie odlitku při T = 350 °C, t = 6 min.  
 

 
 

Obr. 42 Metalografie odlitku při T = 350 °C, t = 9 min. Detailní snímek měření průměru 
drátu.  

 

 
 

Obr. 43 Metalografie odlitku při T = 350 °C, t = 9 min. Detailní snímek výskytu fáze η. 
350 °C/9 minut EDX analýza odlitku – analyzována okrajová a středová oblast zmražené 

taveniny bez použití keramické kapiláry. 
 
 
 
 
 

fáze η 

0,70 hm.% Cu  

1.5mm  
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Obr. 44 Analýza EDX Cu drátu po expozici 350°C/9 minut.  
 

Z obr. 44 a z hodnot vyplývajících z analýzy EDX je patrné, že přesně nesedí složení 

fáze η. Tato chyba měření mohla být způsobena špatným zkalibrováním přístroje.  
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    Středová oblast vzorku (jemné stopy fáze ) 

 
Obr. 45 EDX analýza odlitku – 350 °C/12 minut, Cu drát se zcela rozpustil. Analyzována  

okrajová oblast zmražené taveniny. 
 

 
Obr. 46 Rozpouštění Cu drátu o průměr 2 mm, T = 350 °C, t = 5 min._1. 

 
Tab. 9 Výsledky analýzy Spectromax X – průměrné hodnoty, [hm. %] 

 
 
 
 
 

 
 

Vz. Ag Al As Bi Cd Cu Fe Ni P 

5min._1 0,0006 0,0006 <0,0025 0,051 0,0008 0,192 0,0042 0,0051 <0,0015 

Vz. Pb S Sb Zn Sn In 

5min._1 0,041 <0,0015 0,0100 0,0008 99,7 0,0041 

0,306 hm.% Cu 
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Obr. 47 Rozpouštění Cu drátu, T = 350 °C, t = 7 min._1. 
 
 
Tab. 10 Výsledky analýzy Spectromax X – průměrné hodnoty, [hm. %] 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

Obr. 48 Rozpouštění Cu drátu, T = 350 °C, t = 9 min._1. 
 

Vz. Ag Al As Bi Cd Cu Fe Ni P 

7min._1 0,0010 0,0006 <0,0025 0,083 0,0003 0,306 0,0034 0,0079 <0,0015 

Vz. Pb S Sb Zn Sn In 
7min._1 0,042 <0,0015 0,0091 0,0007 99,5 0,0041 

0,192 hm.% Cu 
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Obr. 49 Rozpouštění Cu drátu, T = 350 °C, t = 3 min._2. 
 
Tab. 11 Výsledky analýzy Spectromax X – průměrné hodnoty, [hm. %] 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Obr. 50 Rozpouštění Cu drátu, T = 350 °C, t = 5 min._2. 
 

Tab. 12 Výsledky analýzy Spectromax X – průměrné hodnoty, [hm. %] 
 
 
 
 
 
 

 

Vz. Ag Al As Bi Cd Cu Fe Ni P 

3min._2 0,0010 0,0006 <0,0025 0,083 0,0002 0,195 0,0037 0,0081 <0,0015 

Vz. Pb S Sb Zn Sn In 

3min._2 0,043 <0,0015 0,0089 0,0006 99,7 0,0039 

Vz. Ag Al As Bi Cd Cu Fe Ni P 

5min._2 <0,0002 0,0006 <0,0025 0,012 0,0012 0,194 0,0035 0,0017 <0,0015 

Vz. Pb S Sb Zn Sn In 

5min._2 0,038 <0,0015 0,012 0,0007 99,7 0,0044 

0,194 hm.% Cu 

0,195 hm.% Cu 
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Obr. 51 Rozpouštění Cu drátu, T = 350 °C, t = 7 min._2. 
 

Tab. 13 Výsledky analýzy Spectromax X – průměrné hodnoty, [hm. %] 
 

 
 

 
 

Obr. 52 Rozpouštění Cu drátu, T = 350 °C, t = 11 min._1. 
 

Nyní bude uveden popis způsobu výpočtu průměru drátu při jeho rozpouštění v Sn 

tavenině. K výpočtu bude použit metalografický snímek průměru drátu pro t = 9 min. Na obr. 

53 je zobrazen metalografický snímek průměru drátu pro t = 9 min. s uvedeným měřítkem, tj. 

zvětšeno 50 x. Měřítko 1000 μm, které je uvedeno na metalografickém snímku odpovídá 

délce 5,5 cm. Tato délka byla změřena pravítkem. Pro snadnější určení délky průměru drátu 

ze snímku byla použita kružnice, kdy délka průměru drátu byla 7,9 cm. Trojčlenkou byla 

Vz. Ag Al As Bi Cd Cu Fe Ni P 

7min._2 <0,0002 0,0006 <0,0025 0,012 0,0013 0,442 0,0033 0,0016 <0,0015 

Vz. Pb S Sb Zn Sn In 

7min._2 0,037 <0,0015 0,012 0,0007 99,5 0,0044 

0,442 hm.% Cu 
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vypočtena skutečná velikost průměru drátu v daném měřítku, tj. 1,436 cm. Výše popsaným 

způsobem byl zjištěn průměr drátů u všech vzorků uvedených v tab. 14.  

 

Obr. 53 Ilustrativní ukázka způsobu výpočtu průměru Cu drátu, T = 350 °C, t = 9 min.. 
 
 
Tab. 14 Souhrnná tabulka rozpouštění drátů a průměrné hodnoty koncentrace Cu v Sn dle 
OES.  Průměry drátů byly zjištěny měřením z programu na mikroskopu a z průměru kružnice   
 

Označení vzorku t 
[min] 

Průměr z programu 
na mikroskopu 

[mm] 
 

Průměr 
zjištěný z 

kružnice [mm] 
 

Koncentrace Cu 
v Sn dle OES 

[hm.%] 

t = 3 min., T = 350 °C 3 1,710 1,926 0,197 

t = 6 min., T = 350 °C 6 1,270 1,407 0,77 

t = 9 min., T = 350 °C 9 1,200 1,436 0,70 

t = 3 min._1, T = 350 °C 3   0,149 

t = 5 min._1, T = 350 °C 5 1,742 1,794 0,192 

t = 7 min._1, T = 350 °C 7 1,835 1,815 0,306 

t = 9 min._1, T = 350 °C 9 1,354 1,389 0,90 

t = 11 min._1, T = 350 °C 11 1,602 1,675 0,60 

t = 3 min._2, T = 350 °C, 3 1,832 1,867 0,195 

t = 5 min._2, T = 350 °C 5 1,795 1,890 0,194 

t = 7 min._2, T = 350 °C 7 1,676 1,736 0,442 

t = 9 min._2, T = 350 °C 9 1,314 1,318 1,11 

 t = 11 min._2, T = 350 °C 5 1,782 1,769 0,86 
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Obr. 54 Časový vzrůst koncentrace Cu v tavenině Sn při rozpouštění Cu drátu o průměru        
2 mm.  

 
 

Na obr. 54 jsou zobrazeny výsledky časového vzrůstu koncentrace Cu v tavenině Sn 

při rozpouštění Cu drátu o průměru 2 mm. Dosažené výsledky koncentrace Cu v tavenině Sn 

z chemické analýzy (OES) a ze zjištěných výpočtů koncentrace byly vzájemně porovnány. 

Kdy vidíme, že časová závislost koncentrace Cu v tavenině zjištěná z úbytku Cu drátu a na 

základě metalografie se liší minimálně. Časový vzrůst koncentrace je prakticky lineární.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OES analýza 

 Hm.% z programu 

 Hm.% zjištěná  
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Obr. 55 Mikrostruktura Cu drátu  Ø 2 mm po jeho rozpouštění v tavenině čistého Sn při T = 
350 °C. 

 

 Obr. 55 představuje mikrostrukturu povrchu Cu drátů o průměru 2 mm po rozpouštění 

v tavenině čistého cínu při teplotě 350 °C. Z obr. 55 lze vidět vyloučené fáze η 

nepravidelného tvaru a různé velikosti, které byly nalezeny v cínu v blízkosti povrchu Cu 

drátu. Na rozhraní mezi Cu a Sn byla pozorována tenká vrstvička, skládající se 

z intermetalické fáze η, tloušťka byla v podstatě při dané teplotě konstantní. 

3.3.3 Dílčí závěr 

Při těchto experimentech bylo zjištěno, že v oblasti těsně pod povrchem taveniny 

docházelo k podstatně rychlejšímu rozpouštění Cu drátu, což bylo vizuálně patrné vznikem 

zúženého místa na Cu drátu po jeho vytažení z taveniny, což mohlo být způsobeno interakcí 

mědi s okolním kyslíkem. Proto byla použita ochranná SiO2 trubička navlečená na Cu drát v 

oblasti hladiny taveniny. 

 Při vlastním rozpouštění Cu se tavenina Sn postupně obohacovala mědí, až do stavu 

saturace. Podle rychlosti ochlazování taveniny po ukončení experimentu jsme očekávali 

350°C/9min, Cu drát Ø 2 mm 

 

Fáze η 

 

350°C/3min, Cu drát Ø 2 mm 

 

Fáze η 

 

350°C/12min, Cu drát Ø 2 

mm 

 

Sn 

 

Cu 

 

η 

 

350°C/5min, Cu drát Ø 2 mm 
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různou morfologii ztuhlé taveniny, kde se sekundárně vyloučila fáze η – Cu6Sn5 s různou 

morfologií. Proto bylo nutné taveninu na konci experimentu co nejrychleji ochladit. 

Dále byly zjištěny výsledky časového vzrůstu koncentrace Cu v tavenině Sn při 

rozpouštění Cu drátu o průměru 2 mm. Dosažené výsledky koncentrace Cu v tavenině Sn 

z chemické analýzy (OES) a ze zjištěných výpočtů koncentrace byly vzájemně porovnány. 

Bylo zjištěno, že časová závislost koncentrace zjištěná z OES  a z výpočtu koncentrace Cu 

v tavenině na základě změřených průměrů Cu drátů v průběhu jejich rozpouštění se liší 

minimálně a tato závislost je prakticky lineární.  

 Byly také porovnány experimentální výsledky rozpouštění Cu drátů s vypočtenými 

závislostmi r(t) podle rovnice (2.11) pro zvolenou rychlostní konstantu Ko = 0,003 s-1 a  Ko = 

0,004 s-1. Porovnáním výsledků z vypočtených časových průběhů r(t) podle rovnice (2.11) na 

obr. 56 s experimentem je patrné, že se charaktery těchto závislostí liší. Pouze pro časový 

interval 0 až 6 minut lze pozorovat poměrně dobrou shodu s rovnicí (2.11) pro zvolenou 

hodnotu Ko = 0,003 s-1. Při dané geometrii uspořádání byla experimentálně zjištěna téměř 

lineární závislost zmenšování průměru drátu s dobou rozpouštění v tavenině Sn a původní Cu 

drát o průměru 2 mm se zcela rozpustil po 20 minutách, což nepotvrdily teoretické 

předpoklady v kap. 2.2.3, kdy se uvažovala tato závislost jako exponenciální.  

3.4 Reaktivní difuze v systému Cu-Sn 

3.4.1 Popis experimentu 

Další experiment byl realizován podle obr. 58, kdy byl v Cu válečku o průměru 27 

mm vysoustružen válcový otvor o průměru 2R = 10 mm a relativně malé výšce, který byl při 

experimentu zaplněn taveninou Sn, tzn., že do otvoru byla vložena pájka o hmotnosti 11 g do 

hloubky 20 mm. Poté byl váleček uzavřen Cu víčkem s válcovitým dříkem o průměru 10 mm. 

Dřík zasahoval cca 10 mm do dutiny a nacházel se těsně nad vloženou slitinou. Vlastní žíhání 

probíhalo v laboratorní peci při teplotě T = 350 °C po dobu t = 26 hodin, poté následovalo 

zakalení do vody.   
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Obr. 58 Geometrie rozpouštění. 

3.4.2 Vlastní experiment 

  Vlastní experiment probíhal dle postupu a geometrie (obr. 58), který je uveden 

v kapitole 4.4.1. Na obr. 59 je zobrazen měděný přípravek pro experiment reaktivní difuze 

v systému Cu-Sn. Po žíhání, které probíhalo v laboratorní peci a po následném zakalení 

vzorku následovalo příčné rozřezání, viz obr. 60 a chemická analýza (OES).  

 

 

Obr. 59 Měděný přípravek pro experiment reaktivní difuze Cu/Sn. 

 

Cu víčko 

Válcovitý dřík 

 

měď 

Sn 

l 

2 R 
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Obr. 60 Vizuální pohled na vzorek – 350 °C/26 hod. po příčném rozřezání. 

 

Tab. 15 Výsledky analýzy Spectromax X ze středu vzorku – průměrné hodnoty [hm.  %] 

 

 

 

 

 

Obr. 61 Mikrostruktura v oblasti kontaktu Cu/Sn spoje. 

Vz. Ag Al As Bi Cd Cu Fe Ni P 

Cu kokila <0,0002 0,0005 <0,0025 0,0052 <0,0002 0,0030 0,0042 0,0008 <0,0015 

Vz. Pb S Sb Zn Sn In 

Cu kokila 0,037 <0,0015 0,012 0,0007 99,5 0,0044 

Sn 
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Obr. 62 Rtg. mikroanalýza vzorku. 
 

V mikrostruktuře vzorku obr. 62 byly zjištěny 4 různé oblasti. Světle šedá fáze v dolní 

části snímku odpovídá cínu s rozpuštěnou mědí, středně šedá oblast odpovídá fázi η – Cu6Sn5, 

tmavě šedá oblast odpovídá fázi ε – Cu3Sn, červená oblast odpovídá Cu. 

 

 
 

Obr. 63 SEM a rtg. mikroanalýza vzorku po interakci masivní Cu  kokily (válcová dutina) 
s taveninou pájky (350 °C, 26 hodin). 

 
 V mikrostruktuře na obr. 63 byly zjištěny 4 odlišné oblasti. Rychle utuhlá oblast 

cínové pájky s primárně vyloučenou fází η – Cu6Sn5 ve formě velkých nepravidelných útvarů 

a jemně vyloučenou fází η vyprecipitovanou při kalení taveniny. Fázové rozhraní je tvořeno 

fází η (středně šedá oblast ve tvaru mezikruží s nepravidelnou povrchovou morfologií směrem 

Cu 

ε – Cu3Sn 

η – Cu6Sn5 

Sn 

ε – Cu3Sn 

η – Cu6Sn5 

ε – Cu3Sn 
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do ztuhlé taveniny Sn). Dále následuje mezikruží – oblast existence fáze ε – Cu3Sn. Horní 

oblast na obr. 63 odpovídá Cu  (oranžová oblast). 

 

 

Obr. 64 Metalografie středu vzorku dle obr. 59.  
 

Na obr. 64 je zobrazena mikrostruktura vzorku, která byla pořízena ze středu vzorku. 

Morfologie Sn je dendritická (jehlicovitá), černé tečky představují vzniklé mikropóry po 

kalení.  

 

Obr. 65 Mikrostruktura spoje Cu/Sn - okraj Cu kokily. Morfologie Sn je jehlicovitá, 
černé tečky jsou mikropóry. 

 

η – Cu6Sn5 

Sn 

Sn 
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Na obr. 65 je zobrazena mikrostruktura spoje Cu/Sn v blízkosti Cu kokily, kdy 

morfologie Sn je jehlicovitá a černé tečky jsou mikropóry. Dále zde vidíme primárně vzniklou 

fázi η – Cu6Sn5 různé velikosti a morfologie.  

Tab. 16 Rozpouštění Sn v Cu kokile – Sn váleček: d = 10 mm, h = 20 mm, T = 350 °C, t = 26 
hod., analýza Spectromax X z rozhraní Cu/Sn v hmot. %  

 
 

 

 

 

Obr. 66 Vizuální pohled po příčném rozřezání, vzorek připraven k metalografii a 
k plošné analýze od středu k okraji.  

 
Tab. 17 Analýza EDX 

Atomová % Cu kokila s tav. Sn 
Name Cu Sn 
Spectrum1 5,00 95,00 
Spectrum2 5,33 94,67 
Spectrum3 5,29 94,71 
Spectrum4 7,39 92,61 
Spectrum5 – ε 72,90 27,11 
Spectrum5 72,81 27,19 
Spectrum5 po kalibraci - ε 72,93 27,07 
Spectrum6 – η 52,29 47,71 
Spectrum6 po kalibraci - η 52,55 47,45 

Spektrum 1-4 plošná analýza od středu k okraji 
 

 

Vzorek Ag Al As Bi Cd Cu Fe Ni P 

Sn <0,0002 0,0012 <0,0025 0,0049 0,0012 3,94 0,0042 0,0005 <0,0015 

Vzorek Pb S Sb Zn Sn In 

Sn 0,028 <0,0015 0,0046 0,0011 96,0 0,0057 

Spectrum 4 

Spectrum 3 

Spectrum 2 

Spectrum 1 
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Obr. 67 Analýza EDX Cu kokila, 5 – fáze ε, 6 – fáze η.  

 

Obr. 68 Morfologie rozpouštění Sn v Cu kokile při teplotě 350 °C a době žíhání 26 hodin ve 

vzorku. 

Tab. 18 Souhrnný přehled naměřených tloušťek vrstev vztahujících se k obr. 68 

Sv. vrstva – fáze η Cu6Sn5 Počet měření 98 

 Střední hodnota 9,6 µm 

Tm. vrstva – fáze ε Cu3Sn Počet měření 78 

 Střední hodnota 42,4 µm 

 

Geometrie 1  

Sn 

Cu 

ε – Cu3Sn η – Cu6Sn5 
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Obr. 69 Morfologie rozpouštění Sn v Cu kokile při teplotě 350 °C a době žíhání 26 hodin ve 
vzorku. 

3.4.3 Dílčí závěr 

Ve studované oblasti byly  zjištěny 4 odlišné fáze. Světle šedá fáze odpovídá čistému 

cínu, ve kterém došlo k obohacení mědí. Středně šedá fáze odpovídá fázi η – Cu6Sn5, tmavě 

šedá oblast odpovídala fázi ε – Cu3Sn, červená oblast odpovídá Cu. Z obr. 68 (a obr. 69) je 

patrné, že se měď rozpouštěla do vzdálenosti 42,4 μm (38,8 μm) od fázového rozhraní. Za 

daných podmínek rychlého ochlazování se mědí obohacená tavenina vyloučila ve formě 

jemné fáze η – Cu6Sn5. Překvapivé bylo zjištění, že tloušťka fáze ε – Cu3Sn byla podstatně 

větší než tloušťka fáze η – Cu6Sn5, která vzniká primárně reakcí Cu s taveninou Sn při 

reaktivní difuzi, což je v rozporu s údaji z jištěných z literatury (viz obr. 9 a 11) [12, 13] . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geometrie 1  

ε – Cu3Sn 
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3.5 Diskuse 

Reaktivní difuze byla studována teoreticky i experimentálně a problémy, které je třeba 

řešit přednostně byly zdůrazněny. Jedná se zejména o stanovení hodnoty konstanty 

rozpouštění K a ověření, jestli navrhovaný model rovnice lze použít pro stanovení konstanty v 

případě cylindrického rozpouštění. Provedené výpočty mohou být zobecněny, pokud jde o 

koncentrační závislost konstanty rozpouštění, tj. K(c) = K (1 + γ c), kde γ je konstanta 

charakterizující tuto lineární závislost, c je koncentrace rozpuštěného kovu.  

Lineární závislost funkce 2ro = f(t) byla stanovena z experimentálních výsledků 

zkoumáním rozpouštění Cu drátů o průměru 2 mm, v roztaveném cínu (viz obr. 37) při teplotě 

350 °C. Nicméně, po dosažení průměru drátu nižším než  0,4 mm, bylo rozpouštění mědi 

negativně ovlivněno vytvořením tzv.  "krčku" na Cu drátu přímo pod povrchem taveniny, což 

bylo pravděpodobně způsobeno interakcí mědi s okolní atmosférou v kombinaci s difuzí 

kyslíku do taveniny.  

Další série experimentů byla provedena takovým způsobem, kdy byl drát Cu v 

prostoru hladiny roztaveného Sn jištěn keramickou kapilárou, aby se zabránilo oxidaci Cu. 

Výsledky rozpouštění Cu drátu (průměr 2 mm) jsou znázorněny na obrázcích 36 a 54. Pro 

tento průměr byla hodnota K stanovena K = 0,003 ÷ 0,004 s-1. Střední hodnoty průměru drátu 

byly měřeny na optickém mikroskopu. Chemické analýzy Cu koncentrace v rychle ztuhlé 

tavenině Sn byly prováděny metodami OES a EDX. Metoda OES, která byla provedena 

z povrchu vzorku o průměru cca. 5 mm, ukázala vyšší koncentraci Cu, než obdobná oblast 

mikroanalýzy EDX. Toto může být způsobeno nehomogenitou taveniny po jejím odlití do 

formy vychlazené na -10 ° C. V tavenině byly pozorovány mikroskopické inkluze fáze η, 

které vznikly následným rychlým ochlazením odlité taveniny Sn obohacené mědí. Po určité 

době rozpouštění, kdy byl vytažen Cu drát z taveniny, byly zjištěny především fáze η ve 

formě nepravidelných útvarů  - viz obr. 55.  

Dále bylo zjištěno, že doba rozpouštění Cu drátů s různými průměry se liší. Také 

časový průběh rozpouštění Cu drátu v tavenině Sn při teplotě 350 °C byl odlišný od výsledků 

výše uvedených rovnic. Hodnoty co = co(t) bylo obtížné určit, a nesouhlasily s údaji 

z fázového diagramu. Objevily se také problémy s homogenitou taveniny po dostatečně 

dlouhé době kontaktu  Cu a Sn. K tomu je nutno přihlédnout i k dalšímu aspektu, a to  

neznalost kinetiky růstu η fáze v pevném Cu v závislosti na rychlosti rozpouštění Cu, a tím i 
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závislost na koncentraci c taveniny. Situace jistě komplikuje následné oddělení fáze η z 

taveniny na krystalizačním rozhraní a obtížné reprodukovatelnosti řady výsledků. 

 Dosavadní experimentální výsledky jsou rozdílné od předpokládaných teoretických 

průběhů rozpouštění pro dlouhý válec, tj. cylindrická geometrie, uvedené na obr. 37. Tato 

nesrovnalost upozornila na to, že procesy při rozpouštění budou nejspíše složitější něž je 

schopna popsat diferenciální rovnice (2.9). Nicméně reaktivní difuze má značný význam pro 

určení fázových rovnovah v konkrétních fázových diagramech a vzniklé intermetalické fáze, 

zejména η, jsou nezbytně nutné při technologii pájení, bez níž by nemohlo dojít k chemické 

interakci chemicky odlišných kovů.  
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4 ZÁVĚR 

 

 V rámci diplomové práce byly stručně popsány základní charakteristiky difuze a 

proveden teoretický rozbor reaktivní difuze za podmínek cylindrického rozpouštění pevné 

fáze Cu v tavenině Sn, tj. rozpouštění Cu drátů v tavenině Sn při vyšší teplotě a časech za 

účelem sledování vzniku intermetalických fází AmBn, které současně tvoří mezivrstvy na 

rozhraní pevná fáze – tavenina.  

 Velice stručně byla nastíněna problematika reaktivní difuze při kontaktu pevné fáze 

s taveninou. Byly uvedeny příklady jednotlivých experimentálních uspořádání. Stěžejními 

byly výpočty časového průběhu rozpouštění pevné fáze v případě rozpouštění dlouhého válce, 

tj. cylindrická geometrie. Cílem bylo stanovení rychlostní konstanty rozpouštění Ko 

z výsledků experimentů.  

 Jako modelový příklad byl zvolen binární systém Cu – Sn, kdy prvek Cu se nachází 

v pevné fázi. Při rozpouštění dochází k nasycování taveniny Sn mědí, může se měnit viskozita 

taveniny a pak se s rostoucím časem zpomalují přirozené konvekce v tavenině. Tím se 

částečně zpomaluje i rychlost rozpouštění. Je nutné si uvědomit, že experimentálně stanovené 

hodnoty rychlostní konstanty rozpouštění Ko odpovídají přesně jen určité geometrii a 

podmínkám experimentu vzhledem k charakteru konvekcí v tavenině, které přísluší určitému 

experimentálnímu uspořádání.  

Cílem praktické části diplomové práce byl návrh experimentálního uspořádání a 

program jednotlivých typů žíhání spojů Cu – pájka včetně definice časového průběhu 

rozpouštění pevné fáze Cu v tavenině Sn pro případ cylindrického rozpouštění dlouhého 

válce. Byly provedeny vlastní experimenty vhodné pro studium reaktivní difuze, což bylo 

potvrzeno díky metalografickému studiu, chemické mikroanalýze (OES, EDX) a výsledky 

jednotlivých analýz vzorků po žíhání. 

 Experimentálně bylo sledováno rozpouštění dlouhého válce ve formě Cu drátů, 

ponořených do roztaveného cínu při teplotě 350 °C. Výsledky těchto experimentů jsou 

zobrazeny na obr. 56, kde jsou prezentovány časové změny průměrů rozpouštějících se Cu 

drátů. Při dané geometrii uspořádání byla zjištěna téměř lineární závislost zmenšování 

průměru drátu s dobou rozpouštění v tavenině, což je v určitém rozporu s teoretickým 

modelem, kdy byl proces rozpouštění popsán finální rovnicí (2.11). Relativně dobré shody 

bylo dosaženo pouze v časovém intervalu 0 až 6 minut. Pro delší časy vykazoval teoretický 
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průběh rozpouštění Cu drátu Ø 2 mm velké disproporce. Po době delší než 10 minut by mělo 

dojít k saturaci taveniny, v reálu docházelo k postupnému rozpouštění Cu drátu po dobu 20 

minut, kdy se Cu drát zcela rozpustil v tavenině Sn podle lineární závislosti. Tento poznatek 

byl získán při aplikaci ochranné kapiláry umístěné na Cu drátu v blízkosti povrch taveniny, 

která byla ve styku se vzdušnou atmosférou, příp. pokryta vrstvou grafitu. 

 Diplomová práce byla řešena v rámci evropského projektu COST Action MP0602 

s názvem „Advanced Solder Materials for High Temperature Application„ jako dílčí etapa 

projektu OC08032 řešeného na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy 

báňské – Technické univerzity Ostrava s názvem „Teoretické a experimentální studium 

fázových rovnovah materiálů pájek pro vysokoteplotní aplikace“. Garantem tohoto projektu 

byl Prof. Ing. Jaromír Drápala, CSc. a dále v rámci řešení projektu operačního programu 

VaVpI s názvem „Regionální materiálově technologické výzkumné centrum“, reg. č. 

CZ.1.05/2.1.00/01.0040, financovaného v rámci strukturálních fondů EU.  
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ, ZKRATEK A JEDNOTEK  

c   obecné označení koncentrace prvku 
cA  koncentrace složky A [mol.m-3] 
cB   koncentrace složky B [mol.m-3] 
d   délka elementárního přeskoku (meziatomární vzdálenost) [nm] 
D   obecné označení koeficientu difuze [cm2.s-1] 
D~   koeficient interdifuze (koeficient vzájemné difuze) [cm2.s-1] 
DA   intrinsický (vlastní), parciální či chemický koeficient difuze prvku A [cm2.s-1] 
Do   předexponenciální člen (frekvenční faktor) [cm2.s-1] 
∂c/∂t  časová změna koncentrace difundujícího materiálu 
dc/dx   gradient koncentrace (koncentrační gradient) 
dμ/dx   gradient chemického potenciálu 
f   frekvence přeskoků [s-1] 
g   koeficient související s geometrií mřížky [1] 
h   tloušťka vrstvy difundujícího materiálu [cm] 
J   hustota toku difundujícího materiálu [mol.cm-2.s-1] 
JA   interdifuzní tok složky A [mol.cm-2.s-1] 
JV   tok vakancí [mol.cm-2.s-1] 
k   Boltzmannova konstanta [1,38.10-23 J.K-1] 
kp   rychlostní konstanta [m2.s-1] 
K   koeficient rychlosti rozpouštění [cm2.s-1] 
Ko   rychlostní konstanta rozpouštění [s-1] 
l   výška sloupce taveniny [cm] 
lo   charakteristická délka sloupce taveniny [cm] 
L   likvidus 
NB   molární zlomek složky B 
p   hydrostatický tlak [Pa] 
Q   aktivační energie difuze [J.mol-1] 
R   univerzální plynová konstanta [8,314 J.mol-1.K-1] 
S   solidus 
t   čas (doba) [s] 
T   teplota [K, °C] 
v   obecné označení rychlosti [cm.s-1] 
vA   rychlost přeskoku atomů složky A [cm.s-1] 
vk   Kirkendallova rychlost na Kirkendallově rovině [cm.s-1] 
vL   konvektivní rychlost proudění v tavenině [cm.s-1] 
VA   parciální molární objem složky A [m3.mol-1] 
Vm   celkový molární objem [m3.mol-1] 
x   souřadnice (poloha) ve směru vodorovné osy [cm] 
xd   difuzní délka (vzdálenost, na kterou proběhne difuze za čas t) [cm] 
xo   poloha (souřadnice) Matano roviny [cm] 
ρ   hustota [kg.m-3] 

χ(t)   časový posun mezifázového rozhraní [cm] 
BSE   Back-Scattered Electrons (zpětně odražené (rozptýlené) elektrony při SEM 
EDAX/EDX  Enegry Dispersive Analysis of X-rays (rtg. energiově disperzní analýza) 
VŠB-TUO  Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava 


