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Abstract 
 The program COST Action 531 „Lead-free Solder Materials“ is focused on the basic 
scientific research of materials suitable for lead-free solders and on the problem of their practical 
application, reliability during long-term utilization in all types of equipment and  their recycling. 
The aim of the work was experimental study of the ternary system copper – indium – tin, the 
purpose of which was to broaden the amount of data published in the literature. The program 
THERMOCALC (Masaryk University in Brno) and thermodynamic database COST 531 was 
used for thermodynamic calculations. The experimental work was performed at VŠB – 
Technical University of Ostrava. The experimental research of the selected alloys of 
82Cu2In16Sn, 82Cu12In6Sn, 30Cu35In35Sn, 15Cu80In5Sn, 65Cu30In5Sn, 76Cu11In13Sn, 
66Cu20In14Sn, 55Cu40In5Sn, 40Cu50In10Sn was performed. The samples of alloys were 
prepared from the metals of the following purities: Cu – 4N5, In – 5N and Sn – 5N applying the 
process of melting in a graphite crucible at the temperature 1200 °C. The sample heat treatment 
in evacuated ampoules was performed in a laboratory furnace at the following temperature and 
time regimes: 200 °C – 56 days, 400 °C – 22 days and 600 °C – 7 days. Having finished the 
annealing, the samples were quenched to water.  The following characteristics of samples were 
measured and studied: the temperatures and enthalpy of the phase transformations (DTA, TG, 
DSC) of individual alloys at the rates of re-heating and cooling of 7°C/min, metallography and 
micro-hardness, total chemical analysis (ICP-AES), chemical micro-analysis of individual 
phases in the structure of alloys (EDAX, WDX). CALPHAD (Calculation of Phase Diagrams) 
method, based on calculation of thermodynamic equilibria, was used for calculations of the 
isothermal sections in the Cu–In–Sn ternary system at the temperatures of 600, 400 and 200 °C. 
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The obtained experimental results of the measured phase equilibria were compared with the 
thermodynamic calculations. 
 
Keywords: Copper – indium – tin ternary system, thermodynamic calculation, phase equilibria,                       

heat treatment, DTA analysis, chemical-microanalysis, metallographic study. 
 
 
Abstrakt 
 Program COST Action 531 „Lead-free Solder Materials“ je zaměřen na základní 
vědecký výzkum materiálů vhodných pro bezolovnaté pájky a na problémy jejich praktické 
aplikace, spolehlivosti během dlouhodobého používání ve všech druzích zařízení a jejich 
recyklace. Cílem této práce bylo experimentální studium ternárního systému měď – indium – cín 
za účelem rozšíření údajů publikovaných doposud v odborné literatuře. Pro termodynamické 
výpočty byl na Masarykově univerzitě v Brně použit program THERMOCALC a 
termodynamická databáze COST 531, experimentální práce byly provedeny na Vysoké škole 
báňské – Technické Univerzitě Ostrava. Byl proveden experimentální výzkum devíti vybraných 
typů slitin 82Cu2In16Sn, 82Cu12In6Sn, 30Cu35In35Sn, 15Cu80In5Sn, 65Cu30In5Sn, 
76Cu11In13Sn, 66Cu20In14Sn, 55Cu40In5Sn, 40Cu50In10Sn. Vzorky slitin byly připraveny 
z kovů o čistotě Cu – 4N5, In – 5N a Sn – 5N tavením v grafitovém kelímku při teplotě 1200 °C. 
Tepelné zpracování vzorků v evakuovaných ampulích bylo provedeno v laboratorní peci při 
těchto teplotních a časových režimech: 200 °C – 56 dní, 400 °C – 22 dní a 600 °C – 7 dní. 
Vzorky byly po ukončení žíhání prudce ochlazeny do vody. Byly měřeny a studovány 
následující charakteristiky vzorků: teploty a entalpie fázových transformací (DTA, TG, DSC) 
individuálních slitin při rychlostech ohřevu a ochlazování 7 °C/min, metalografické studium 
mikrostruktury, měření mikrotvrdosti, celková chemická analýza vzorků (ICP-AES), chemická 
mikroanalýza jednotlivých fází v struktuře slitin (WDX, EDAX). Detailně jsou vyhodnoceny 
vzorky Cu30In35Sn35 a Cu82In2Sn16. Metodou CALPHAD (Calculation of Phase Diagrams), 
založenou na výpočtu termodynamických rovnováh, byly vypočteny izotermické řezy 
v ternárním systému Cu – In – Sn při teplotách 600, 400 a 200 °C. Získané experimentální 
výsledky mření fázových rovnováh byly porovnány s termodynamickými výpočty. 
 
 

1. Úvod 
 Cílem této práce bylo experimentální studium ternárního systému měď – indium – 
cín, který je velmi důležitý z hlediska vývoje bezolovnatých pájek, s cílem rozšířit data 
publikovaná dosud v literatuře. Pro termodynamické výpočty byl na Masarykově Univerzitě v 
Brně použit program THERMOCALC [1] a termodynamická databáze COST 531. 
Experimentální práce byly provedeny na VŠB – TU Ostrava, mj. i v rámci diplomové práce [2]. 
Vlastní přípravu a měření vzorků zajišťovaly katedra neželezných kovů, rafinace a recyklace, 
katedra materiálového inženýrství, katedra fyzikální chemie a teorie technologických procesů, 
Vysokoškolský ústav chemie materiálů. Z externích pracovišť můžeme jmenovat Vítkovice – 
Výzkum a vývoj, spol. s r.o. a Ústav fyziky materiálů AV ČR v Brně. 
 
 

2. Binární a ternární fázové rovnováhy v systému Cu – In – Sn 
 Na obr.1 až 3 jsou uvedeny nejnovější fázové diagramy binárních systémů měď – cín, 
měď – indium a indium – cín publikované v [3]. Je patrné, že se jedná o značně komplikované 
systémy obsahující řadu intermetalických fází jak v oblasti vysokoteplotní, tak i za nižších 
teplot.  
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Fig.1 Copper – tin binary phase diagram [3] 

 

 

Fig.2 Copper – indium binary phase diagram [3] 

 

 

Fig.3 Indium – tin binary phase diagram [3] 
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 V tab.1 jsou uvedeny charakteristiky některých významných fází dle obr.1 a 2. 
Nejnovější termodynamický výpočet systému Cu-Sn provedli Shim et al. [4]. Z obr.1, 2 a z tab.1 
je patrné, že v systémech Cu – Sn i Cu – In vznikají fáze podobných typů jak z hlediska 
strukturních, tak i z hlediska chemických stechiometrických poměrů, např. fázi Cu6Sn5 odpovídá 
Cu11In9, fáze β, δ a η se vyskytují adekvátně v obou systémech a mají shodný typ mřížky [3,5]. 
V binárním systému In –Sn se za normálních teplot vyskytují stabilní tuhé roztoky india (In) a 
cínu α, β(Sn). Eutektickou reakcí při teplotě 120 °C vznikají tuhé roztoky β(In) s vysokým 
obsahem india a γ(Sn) s vysokým obsahem cínu – viz obr.3. 
 
Table 1  Areas of the co-existence of individual phases in Cu – Sn and Cu – In binary systems 

Cu – Sn system Cu – In system 

Phase Co-existence area 
  Sn [at. %]             T [°C] 

Chemical 
formula Phase Co-existence area 

  In [at. %]         T  [°C] 
Chemical 
formula 

(Cu) max. 9.1 při 520 Cu (Cu) max. 10.9 při 574 Cu 
β 13.1-16.5 586-798  β 18.1-24.5 574-710  
γ 15-29 520-755  γ 27.7-31.3 616-684  

δ 20-21 350-590 Cu41Sn11 δ 29.1-30.6 < 631 Cu7In3

ζ 20.3-22.5 582-640 Cu10Sn3     
ε 24.5-25.9 < 676 Cu3Sn  44 < 307 Cu11In9

η 43.5-44.5 186-415 Cu6Sn5 η’ 43.5-44.5 307-667  
η’ 43.5-44.5 < 189 Cu6Sn5 η 43.5-44.5 < 389  

(Sn) 100 13-232 β Sn (In) 100 < 156 In 
 
 
 K popisu ternárního systému byla vybrána práce W. Köstera et al. [5], kteří jako první 
zpracovali základní ternární diagram pro teploty 400,  555, 600 a 650 °C s obsahem Cu nad 50 
at. %. Na jejich práci navazují popisy ternárního diagramu autorů Liua et al. [6], kteří vypočítali 
ternární systém i pro další teploty na základě termodynamických dat. Data z práce [6] byla pou-
žita jako základ pro modelování tohoto systému v rámci programu COST 531. Vzhledem 
k tomu, že  Liu et al. [6] použili jiná termodynamická data pro čisté prvky než v rámci programu 
COST, bylo nutno jejich data před zařazením do databáze COST 531  [7] upravit. Pomocí této 
databáze pak byly v této práci vypočteny fázové rovnováhy ternárního systému Cu – In – Sn 
programem THERMOCALC [1,8]. Na obr.4 je jako příklad uveden experimentální izotermický 
řez ternárním diagramem Cu – In – Sn při teplotě 600 °C [5] v oblasti bohaté mědí. V tomto 
diagramu jsou vyznačeny oblasti příslušných koexistencí jednotlivých fází. Písmeno S  
představuje oblast likvidu. Indexem 1 jsou označeny fáze bohaté cínem, indexem 2 fáze bohaté 
indiem. Oblast α tuhého roztoku Cu odpovídá v krajních bodech binárním systémům  Cu – Sn a 
Cu – In – viz obr.1, 2. Fáze β prochází ternárním systémem napříč a vykazuje vyšší koncentrace 
In v Cu-In ve srovnání s Sn v Cu-Sn. V ternárním systému byly zjištěny i ternární sloučeniny, a 
to fáze T se stechiometrickým vzorcem Cu11In2Sn vznikající při teplotách pod 570 °C a dále níz-
koteplotní sloučeniny Cu16In3Sn a Cu2In3Sn. Fáze η byla definována dle [6] vzorcem 
(Cu)0.545(Cu,In,Sn)0.122(In,Sn)0.333. V  ternárním systému Cu – In – Sn dochází dle [5] celkem ke 
14-ti invariantním reakcím v intervalu teplot mezi 676 a 509 °C.  
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3. Experiment 
3.1  Výchozí vzorky 
 Seznam a chemické složení vybraných vzorků ze systému Cu – In – Sn uvádí tab.2. 
 
 Table 2  Chemical composition of specimens 

Nominal [At. %] Nominal [Wt. %] ICP-AES  analysis [At. %] Specimen 
no. Cu In Sn Cu In Sn Cu In Sn 
6 82 2 16 71.0 3.1 25.9 79.3 2.2 18.5 
7 82 12 6 71.4 18.9 9.8 82.9 11.8 5.3 
8 30 35 35 18.9 39.9 41.2 29.7 35.4 34.9 
9 15 80 5 8.9 85.6 5.5 12.3 83.1 4.6 

10 65 30 5 50.6 42.2 7.3 66.7 29.1 4.2 
11 76 11 13 63.3 16.5 20.2 77.7 10.6 11.7 
12 66 20 14 51.5 28.2 20.4 67.5 19.5 13.0 
14 55 40 5 40.3 52.9 6.8 56.7 39.1 4.2 
16 40 50 10 26.8 60.6 12.5 40.5 49.9 9.5 

Fig.4  Isothermal section at 600 °C  in the Cu –  – Sn ternary system  in the area reached   ] 

 
 
 Na přípravu vzorků byly použity kovy o čistotě: Cu 4N5, In 5N a Sn 5N. Vzorky byly 
připraveny v množství 20 g. Navážka  byla  umístěna  do grafitového  kelímku  s víčkem a 
tavena při teplotě 1200 °C po dobu 30 minut. Poté byl vzorek vytažen a ochlazen mimo pec. 
Vzorky byly poté rozřezány na kousky o hmotnosti cca 2 g. Z každého vzorku byly odebrány tři 
díly a po evakuování zataveny do křemenných ampulí. Tepelné zpracování vzorků bylo 
provedeno v laboratorní peci při třech různých teplotách a časových režimech. Jednotlivé série 
vzorků byly žíhány při teplotách 200 °C po dobu 56 dní, 400 °C po dobu 22 dní a 600 °C po 
dobu 7 dní. Po ukončení žíhání byly vzorky prudce ochlazeny do vody, vyjmuty z ampulí a 
podrobeny dalšímu zkoumání. 
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3.2  Použité experimentální a měřicí metody 
 Vzorky byly zkoumány následujícími metodami: 

a) Optická metalografie pro studium makro- a mikrostruktury vzorků 
b) Měření mikrotvrdosti HVm přítomných fází ve struktuře 
c) Chemická mikroanalýza jednotlivých přítomných fází (EDAX a WDX) 
d) Celková chemická analýza vzorků metodou ICP-AES 
e) Diferenční termická analýza v přístroji SETARAM SYSTEM 18TM 

 
 
3.3  Výsledky diferenční termické analýzy  
 V tab. 3 jsou shrnuty výsledky získané u devíti slitin Cu – In – Sn  při jejich ohřevu a 
ochlazování rychlostí 7 °C/min. Vzorky určené pro DTA byly získány tavením s následným 
pomalým ochlazováním v grafitovém kelímku. Při vlastním měření v přístroji SETARAM 
SYSTEM 18TM byly při ohřevu vzorků pozorovány v některých případech signály (píky), které 
se při ochlazování již neobjevily. Důvodem může být nehomogenita výchozích nerovnovážně 
chlazených vzorků, která jejich následným roztavením při DTA zanikla (konvektivně – difuzní 
pochody). Opakované měření se už neprovádělo. V předposledním sloupci tab. 3 jsou uvedeny 
střední hodnoty teploty likvidu získané z průměru dvou měření při ohřevu a ochlazování. 
Stínováním jsou v téže tabulce označeny dvojice teplot adekvátních reakcí, které se při DTA 
projevily „tepelným efektem“. V posledním sloupci jsou pro srovnání uvedeny teploty likvidu 
zjištěné v práci [6] pro slitiny, které se složením lišily nepatrně od složení našich vzorků.  
 
Table 3  Results of diferential thermal analysis  

TL – liquidus temperature, Ttr – transformation temperature 

Heating 7 °C/min Cooling 7 °C/min TL [°C] Speci-
men no. TL 

[°C] 
Ttr  

[°C] 
Ttr  

[°C] 
Ttr  

[°C] 
Ttr  

[°C] 
Ttr 

[°C] 
TL 

[°C] 
Ttr  

[°C] 
Ttr  

[°C] 
Ttr  

[°C] Authors [6] 

6 737 596 592    730 581   734 - 

7 750 732 575 571   760 741 544  755 751 

8 550 121     534 111   542 560 

9 530 256 172 151   507 145   519 525 

10 670      663    667 657 

11 709 699 576 563 554 520 704 684 575 550 707 710 

12 654 627     649    652 650 

14 639 179 148    633 143   636 642 

16 599 171 141    592 135   596 - 

 
 
3.4  Mikro analýza EDAX (WDX) 
 K analýze chemického složení jednotlivých fází ve zkoumaných vzorcích byl použit 
rastrovací elektronový mikroskop Philips XL 30, který je vybaven energetickým disperzním 
analyzátorem EDX (pracoviště VÚCHEM, VŠB-TU Ostrava). Analyzovaný vzorek zatavený do 
bakelitu byl vybroušen a vyleštěn a následně byla provedena bodová analýza s krokem 2 µm. 
Liniové mikroanalýzy WDX vzorků 6 a 8 byly provedeny v podniku Vítkovice, Výzkum a 
vývoj, s.r.o. a kontrolní měření včetně plošných mikroanalýz byly zajištěny v ÚFM AV ČR  
v Brně.  
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3.5  Metalografické studium vzorků po dlouhodobém izotermním žíhání 
  

Vz.č.    200 °C/ 56 dní    400 °C / 22 dní            600 °C / 7 dní 
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Fig.5 Microstructures of Cu – In – Sn alloys 
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 Vyžíhané vzorky byly zalisovány do vodivého bakelitu na stroji STRUERS Labo 
Press, broušeny na papíru o hrubosti 600, 1200 a 2500, poté leštěny na hlince a přeleštěny na 
diamantové pastě. Leptání všech vzorků bylo provedeno dvojchromanem draselným s chloridem 
železitým v poměru 2:1 a pozorovány v polarizovaném světle. Dokumentační snímky 
mikrostruktur vybraných vzorků jsou na následujícím obr.5. Zvětšení u všech mikrostruktur je 
shodné. Měřítko, nacházející se v pravém dolním rohu fotografie, odpovídá 70 µm. 
 
 
4. Výsledky 
 V této kapitole vyhodnotíme (vzhledem k omezenému rozsahu tohoto příspěvku) 
pouze dva vzorky z devíti, které byly experimentálně studovány při různých podmínkách 
tepelného zpracování – viz tab.2, 3 a obr.5. Zjištěné poznatky z celého rozsahu studia budou 
shrnuty ve finální tabulce 5.  Z našich pozorování a měření vyplynuly u dvou značně chemicky a 
strukturně rozdílných  vzorků následující poznatky. 
 
 
4.1  Vzorek 6 (Cu82In2Sn16).  
 Dle chemické analýzy ICP-AES bylo složení slitiny nepatrně odlišné od plánovaného 
a slitina obsahovala 79.3 at. % Cu, 2.15 at. % In a 18.55 at. % Sn. V následujícím textu budeme 
koncentrace prvků Cu/In/Sn udávat jako jejich poměr v at. % (např. v tomto případě jako 
79.3/2.15/18.55). Metodou EDAX byla určena analýza vzorku ve stavu po odlití a volném 
ochlazení 78.5/2.7/18.8. Obě analýzy jsou v dobré shodě. Proto budeme dále vycházet z těchto 
údajů. Z analýzy DTA byly patrné píky představující dvě významné fázové transformace – viz 
tab.3. První transformace se týká přeměny L-S při teplotě cca 735 °C za vzniku γ1 fáze.  Tato 
transformace vyhovuje vertikálnímu řezu pro 80 at. % Cu = const. při 2 at. % In podle [5], resp. 
izotermickému řezu – viz obr.4. Druhá transformace, kdy fáze γ1 přechází na fázi ζ, probíhá při 
teplotě cca 590 °C. Vylučování a existence obou fází vedle sebe je dle [5] možné pouze do 
teploty cca 525 °C, DTA však pod teplotou 590 °C již transformaci nezaznamenala. Při teplotě 
525 °C byl však na grafu DTA patrný náznak možné další transformace s nízkou hodnotou 
entalpie přeměny, vedoucí ke vzniku dvoufázové oblasti. 
 Z mikrostrukturní a EDAX analýzy vyplynulo, že v oblasti teplot 600 °C měl vzorek 
monofázovou strukturu odpovídající fázi γ1, která se zachovala i po zakalení. O rychlém 
ochlazení svědčí také přítomnost žíhacích dvojčat. Při teplotě žíhání 400 °C byla struktura 
hrubozrnná a na hranicích zrn se vyloučila další fáze s minoritním objemovým podílem. Pomocí 
EDAX a WDX byly obě fáze analyzovány. Dle EDAX bylo složení vyloučené fáze na hranicích 
zrn: 92/0.7/7.16 (5 měření), matrice (střed zrn): 76.5/3.5/20 (10 měření). Dle liniové analýzy 
WDX byly zjištěny hodnoty pro fázi na hranicích zrn: 91.2/0.52/8.27, pro matrici (zrna): 
77.7/2.5/19.8. Detailní analýza WDX s krokem 1 µm prokázala, že maximum koncentrace fáze 
je na hranicích zrn: 90./0./9.1 a matrice ve středu zrn: 77.9/2.4/19.7. Z binárního diagramu Cu-
Sn (obr.1) je patrné, že fáze ζ (Cu10Sn3) se zde vyskytuje nad teplotou 582 °C a při teplotě 400 
°C je přítomna fáze δ (Cu41Sn11). Ze srovnání výsledků Köstera [5], který přiznává při teplotě 
400 °C existenci fáze ζ s námi provedenými termodynamickými výpočty vyplývá však pro 
danou slitinu přítomnost fáze δ Cu41(In,S11). Při detailní analýze WDX bylo zjištěno, že tuhý 
roztok (Cu)  se vyskytuje nejen na hranicích zrn fáze δ, ale i lokálně uvnitř této fáze jako malé 
ostrůvky.  
 Strukturní analýza vzorku 6 po žíhání 200 °C/56 dní prokázala přítomnost stejných 
fází jako při teplotě 400 °C, pouze podíl (Cu) byl podstatně nižší. Průměrné složení vzorku 
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odpovídalo  79.3/2.15/18.5, složení matrice (zrn) bylo mírně posunuto k vyšším obsahům 22 % 
In+Sn. Jedná se o fázi δ. Vzhledem ke skutečnosti vyloučení tuhého roztoku (Cu)  na hranicích 
zrn ve velmi neznatelném podílu (pod 2 obj. %) nebylo možno pomocí EDAX tuto fázi 
analyzovat. Mikrotvrdost vzorku žíhaného 200 °C/56 dní byla HVm = 490. 
 
 
4.2   Vzorek 8 (Cu30In35Sn35) 
 Při krystalizaci této slitiny o výchozím složení 30 at. % Cu, 35 at. % In a 35 at. % Sn 
dochází dle analýzy DTA při teplotách 542 a 116 °C k dvěma fázovým transformacím: nejprve 
nastává solidifikace při teplotě 542 °C podle reakce L → L + η a posléze při teplotě 116 °C 
podle reakce L + η → Cu2In3Sn + η + γ(Sn). Zbytek taveniny o přibližném složení 50 % In + 50 
% Sn může utuhnout eutektickou reakcí L → β(In)  + γ(Sn). Podle Liua [6] dochází k první 
solidifikaci již při teplotě 560 °C. Struktura odlitého vzorku sestává z primárně vyloučených 
krystalů η a z produktů vzniklých v rychle utuhlé tavenině. Dokumentační snímky mikrostruktur 
vzorku 8 pořízené metodou BSE jsou na obr.6.  
 
   8a) 200 °C / 56 dní          8b) 400 °C / 22 dní                    8c) 600 °C / 7 dní  

Fig.6 Microstructure of the Cu30In35Sn35 alloy (specimen no. 8 – BSE/EDAX method) 
 
 
 Ze strukturní a chemické mikroanalýzy vyplynulo, že vzorek 8c) žíhaný při 600 °C se 
nacházel kompletně v roztaveném stavu a po zakalení získal složitou strukturu. Při kalení do 
vody došlo k nerovnovážné krystalizaci, kdy stačila vzniknout fáze η a zbytek taveniny 
obohacený o In a Sn utuhl při nízkých teplotách pod 120 °C pravděpodobně eutektickou reakcí. 
Tuto nerovnovážnou strukturu nebudeme dále analyzovat.  
 U vzorku žíhaného při teplotě 400 °C po dobu 22 dní na obr.6  - vzorek 8b) - jsou 
patrná primárně utuhlá zrna fáze η (body 1,2) o stechiometrickém složení 60 at. % Cu, 20 at. % 
In a 20 at. % Sn, mezi kterými se nachází rychle zkrystalizovaná tavenina. Z důvodu poměrně 
nízké teploty eutektické reakce došlo sekundárně k rozpadu taveniny za vzniku třífázové 
kvazirovnovážné struktury, která  obsahovala fázi Cu2In3Sn s přednostním výskytem na okraji 
zrn fáze η a lokálně i v eutektiku. Eutektikum bylo tvořeno dvěma fázemi, a to β-indiem a γ-
cínem s nulovým obsahem mědi, což bylo překvapující zjištění. Tento stav dokumentuje obr.7 a 
tab.4. 
 Z výsledků měření liniové analýzy WDX s krokem 5 a 1 µm bylo zjištěno, že 
primárně vzniklá zrna fáze η jsou v celém objemu homogenní s atomárním poměrem Cu:In:Sn = 
cca 60:20:20. Kolem zrn fáze η se vytvořila cca 6 µm vrstva směrem do taveniny, kde postupně 
klesala koncentrace Cu až na nulu, zatímco koncentrace In v „dočasně existující“ tavenině byla 
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cca 50 % a Sn 50 %. To lze považovat za přibližné složení taveniny před eutektickou reakcí. 
V hlavním objemu taveniny se však musela Cu vyskytovat, neboť při rychlé solidifikaci při 
teplotách pod 120 °C došlo ke vzniku lokálních malých ostrůvků (světle šedé zbarvení), které 
přesně stechiometricky odpovídaly svým složením sloučenině Cu2In3Sn a odčerpávaly měď z 
taveniny. V které etapě solidifikace tato fáze vznikla, je obtížné určit. Nicméně nacházela se 
vždy mezi eutektikem složeným z lamel β(In) s vyšším obsahem In a lamel γ(Sn) s vyšším 
obsahem Sn. Eutektikum bylo zcela prosté mědi, jak jsme se již zmínili výše. Průměrné složení 
oblasti s výskytem ztuhlé taveniny bylo stanoveno na ÚFM AV ČR v Brně plošnou chemickou 
mikroanalýzou – viz tab.5. Objemový podíl taveniny 56 % byl stanoven kvantitativně metodou 
plošné analýzy pomocí optického mikroskopu (a výpočtem z fázového diagramu).  
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Fig.7 WDX line micro-analysis of Cu-In-Sn alloy with the 30 at. % Cu, 35 at. % In, 35 at. % Sn after annealing at 400
°C / 22 days and quenching 
able 4  Average values of Cu/In/Sn composition [At.%] of phases in the Cu30In35Sn35 specimen after annealing at 
400 °C / 22 days and quenching  

    EDAX (5 measurements) WDX (line analysis) 
Phase η (dark grey colour – Fig.6,7) 59.2/21.7/19.1  61/19/20 
Phase Cu2In3Sn (light grey colour) 1.8/53.7/14.5  33/50/17  
Phase β(In)    0/73/27   0/70/29 
Phase γ(Sn)    0/29.2/71.8  0/24/76 

 

Po žíhání vzorku 8a) při teplotě 200 °C po dobu 56 dní vyplývá dle chemické analýzy 
DAX, že se primárně vyloučila fáze η o složení Cu/In/Sn [at. %] v poměru 58/20/22. Byly 
alezeny stejné fáze v utuhlé tavenině, jak bylo popsáno výše u vzorku 8b). Tavenina v tomto 
řípadě obsahovala 4 at. % Cu, 47 at. % In a 49 at. % Sn a sekundárně v ní vznikla při nízkých 
eplotách fáze Cu2In3Sn s poměrem 33/51/16. Fáze β(In) měla složení přibližně 4.3/67.5/28.2, 
áze γ(Sn) složení přibližně 3.8/35.6/60.6. Tyto poslední dva údaje byly zjištěny z cca dvou až 
tyř měření EDAX. Průměrná mikrotvrdost v oblasti fáze η byla zjištěna HVm ~ 420, v oblasti 
tuhlé taveniny HVm ~ 23. 
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5. Diskuse 
 V diskusi se zaměříme pouze na vzorky 6 a 8, které byly z hlediska vývoje struktury 
při daných tepelných režimech velmi zajímavé. Při teplotě 600 °C se u vzorku 6 nacházíme 
uvnitř oblasti jediné fáze γ1. Při teplotě žíhání 400 i při 200 °C je struktura tvořena přednostně 
fází δ a další fází s mnohem nižším objemovým podílem je tuhý roztok mědi (Cu). Tato fáze se 
viditelně vyloučila na hranicích primárních zrn δ  a má tendenci vznikat i lokálně v matrici. 
S poklesem teploty objemový podíl (Cu) ubývá. Zjištěné experimentální body a jednotlivé fáze 
jsou zakresleny do koncentračních trojúhelníků termodynamicky vypočteného diagramu – viz 
obr.8,9,10 a uvedeny v tab.5. Při teplotě žíhání 400 °C nalezli autoři dvě fáze – minoritní (Cu) 
převážně na hranicích velkých zrn a s největší pravděpodobností fázi δ – matrice (zrna). Ze 
srovnání vyplývá, že dle našich měření je skutečná hranice rozpustnosti Sn+In v Cu větší než 
uvádí [5], což podporuje i vyšší rozsah rozpustnosti v binárním systému Cu-Sn dle [3]. Výchozí 
složení vzorku 6 spadá do dvoufázové oblasti  (Cu) + δ, což je ve shodě s našimi poznatky i s 
[5]. Nicméně hranice δ  musí být posunuta mírně vpravo, tj. k vyšším obsahům Sn. Srovnáním 
našich výsledků s termodynamickými výpočty musí být oblast existence tuhého roztoku (Cu) 
širší, zejména na straně diagramu Cu-Sn.  
  
Table 5  Total concentration and composition of individual phases in Cu/In/Sn experimental alloys [At. %] 

Phase composition Cu/In/Sn [At.%] Spec. 
no. 

Total 
composition 
Cu/In/Sn [At.%]  
ICP-AES 

TL 
[K] 

Ttr 
[K] 473K/ 56 days 673K/ 22 days 873K/ 7 days 

6 79.3/2.2/18.5 1008 863 77.4/3.1/19.5 
δ–Cu41(In,Sn)11
 

77.7/2.5/19.8 
δ–Cu41(In,Sn)11
92/0.8/7.2 
(Cu)-FCC 

78.4/2.8/18.8 
γ1-BCC 

8 30/35/35 
 
 

815 
 
 
 

389 
 
 
 

4/46.6/49.4 
Liquid 
57.8/20.3/21.9 
η–Cu(In,Sn) 

10/50/40 
Liquid 
59.4/21.7/18.9 
η–Cu(In,Sn) 

1 phase  
Liquid 
 

9 12.3/83.1/4.6 
EDAX: 
18.2/77.3/4.5 
 
 

792 
 
 
 

421 
 
 
 

8/89.3/2.7 
Liquid 
53.7/46.1/0.2 
Cu11In9
28.8/66.6/4.6 
(Cu,Sn)In2

n.m. 
Liquid 
63/35/2 
η–Cu(In,Sn) 

1 phase  
Liquid 
 
 
 
 

10 65.5/30.3/4.2 940  n.m. 1 phase 
  η–Cu(In,Sn) 

1 phase 
  η–Cu(In,Sn) 

11 75.9/11.2/12.9 
EDAX: 
75.6/11.9/12.5 

980 
 
 
 

788 
851 
 
 

76.4/11.1/12.5 
Cu41(In,Sn)11
75.3/11.4/13.3 
ε–Cu3(In,Sn) 
73.1/15.8/11.1 
δ–Cu(In,Sn) (x) 

75.6/11.7/12.7 
Cu41(In,Sn)11
75.9/10.4/13.7 
ε–Cu3(In,Sn) 
72/19.6/8.4 
δ–Cu(In,Sn) (x) 

75.1/11.8/13.1 
η–Cu3(In,Sn) 
72.6/15.9/11.5 
γ1-BCC  

12 67.5/19.5/13 
EDAX: 64.5/21.9/13.6 

925 --- n.m. 1 phase 
  η–Cu(In,Sn) 

1 phase 
  η–Cu(In,Sn) 

14 56.7/39.1/4.2 
 

912 
 

418 
 
 
 

58.4/36.8/4.8 
η–Cu(In,Sn) 
52.9/46.2/0.9 
Cu11In9

8/79/13 
Liquid 
63.5/33/3.5 
η–Cu(In,Sn) 

31/62/7 
Liquid 
67/30/3 
η–Cu(In,Sn) 

16 40.5/50.5/9 
 

869 
 
 
 

411 
443 
 
 

5.3/84.3/10.4 
Liquid 
60.3/32.4/7.3 
η–Cu(In,Sn) 

8.2/79.5/12.3 
Liquid 
65/28.9/6.1 
η–Cu(In,Sn) 

35.4/55.2/9.4 
Liquid 
62.8/31.8/5.4 
η–Cu(In,Sn) 

Notices: n.m. – not measured  
 (x)  fine-grained phases, the compositions of Cu41(In,Sn)11 and Cu3(In,Sn) are not determined reliable 
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Fig.8 Termodynamical calculated isothermal section    Fig.9 Termodynamical calculated isothermal section 

in the Cu – In – Sn ternary system at 473 K            in the Cu – In – Sn ternary system at 673 K 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.10  Termodynamical calculated isothermal section  in the Cu – In – Sn ternary system at 873 K 
 
 
 Z analýzy DTA vyplynulo, že při krystalizaci slitiny 8 o výchozím složení 30 at. % 
Cu, 35 at. % In a 35 at. % Sn dochází při teplotách 542 a 116 °C ke dvěma fázovým 
transformacím: nejprve nastává solidifikace při teplotě 542 °C podle reakce L → L + η a posléze 
při teplotě pod 120 °C zbytek taveniny utuhne eutektickou reakcí za vzniku jemného eutektika 
tvořeného  směsí β(In)  + γ(Sn). Tavenina dosáhla přitom  přibližné složení 50 % In + 50 % Sn 
s úplným odmíšením mědi. Na fázové hranici a částečně i v tavenině totiž paralelně docházelo k 
reakci L + η → Cu2In3Sn + η + γ( In), což potvrdil i Liu [6]. Struktura vzorku 8 po žíhání 400 
°C/22 dní a následném zakalení sestává z primárně vyloučených krystalů η a z produktů 
vzniklých v rychle utuhlé tavenině. 
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 Z těchto velice zajímavých výsledků lze konstatovat, že chování této slitiny, zejména 
taveniny, je poměrně složité a dochází k vzniku řady nových fází při poměrně nízkých teplotách 
pod 120 °C. Složení rovnovážné taveniny ve stavu při žíhání 400 °C nelze při daném tepelném 
režimu žíhání – zakalení objektivně stanovit. Pro tento účel bude nutno aplikovat metodu 
dekantace taveniny těsně před zakalením a klasickou chemickou analýzou pak zjistit její celkové 
složení. Částečně pomůže i detailní plošná chemická mikroanalýza pomocí EDAX nebo WDX, 
což je však časově náročné a důležité je správně identifikovat příslušnou analyzovanou oblast. 
Nicméně rovnováha fáze η a výchozího složení slitiny 8 leží přesně na příslušné konodě a 
experimentálně stanovené složení fáze η přesně vyhovuje námi termodynamicky vypočtenému 
diagramu – obr.9 i dle Liua [6]. Srovnání chemického složení, stanoveného metodou EDAX a 
dále na základě metalografického rozboru s termodynamicky namodelovaným diagramem 
vyplývá velmi dobrá shoda. 
 
 
6. Závěr 
 V této práci bylo provedeno detailnější studium devíti vybraných slitin ternárního 
systému měď – indium – cín s cílem porovnání vlastních experimentálních výsledků 
s termodynamickými výpočty a literárními údaji. Je možno konstatovat, že námi určené teploty 
reakcí pomocí DTA byly ve výborné shodě s údaji dalších autorů. Rovněž nalezené primárně 
vzniklé fáze při dlouhodobém žíhání velice dobře korespondují s termodynamickými údaji dle 
autorů Liu et al. [5] a našimi výpočty. Větší nesrovnalosti vznikaly při stanovení oblasti likvidu 
v pájkách s vysokým obsahem india a cínu, což bylo způsobeno dodatečnou reakcí taveniny při 
nízkých teplotách, kdy dochází k řadě transformací za vzniku dalších kvazirovnovážných fází.  
Z tohoto důvodu autoři plánují navrhnout způsob separace taveniny od primárně utuhlých fází 
těsně před kalením vzorků s následným stanovením celkového chemického složení taveniny 
např. metodou ICP-AES. Dále autoři plánují provést v následující etapě experimenty reaktivní 
difuze čisté mědi s různými typy slitin cín – indium, který by umožnil přesnější specifikaci a 
vymezení oblastí koexistence jednotlivých fází v celém koncentračním trojúhelníku včetně 
vertikálních (polytermických) řezů. Rovněž by bylo velice účelné se zabývat nalezenými fázemi 
Cu2In3Sn a nově identifikovanou fází (Cu,Sn)In2 – viz vzorek 9, tab.5, o kterých není v literatuře 
prakticky žádných údajů. Tyto zjištěné poznatky mohou mít velký význam při vývoji nových 
typů bezolovnatých pájek vzhledem k analogii řady vlastností india a olova. Nevýhodou 
cínových pájek na bázi Sn-In-Cu je vysoká cena india.   
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