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REZUMAT. Lucrarea prezintă rezultatele cercetărilor privind obţinerea prin turnare a unor aliaje ecologice de tip Sn-Bi-Sb pentru lipire moale 
în vederea înlocuirii unor aliaje toxice, cum ar fi cele din Sn-Pb 60-40 utilizate până de curând. Folosirea Pb sau a materialelor care conţin 
Pb este deja interzisă sau restricţionată în unele ţări pentru numeroase aplicaţii. De aceea, a apărut necesitatea de a se înlocui Pb folosit 
ca element de aliere în aliajele de lipire utilizate în industria electrotehnică. În cadrul lucrărilor de cercetare desfăşurate, aliajele din Sn-Bi-
Sb s-au elaborat prin topire într-un cuptor electric cu inducţie sau într-un cuptor de tratament termic, pornind fie de la amestecuri de pulberi 
microcristaline pure din Sn, Bi şi Sb, omogenizate mecanic şi presate cu un grad de compactare de 80 %, fie de la Sn pur sub formă de 
picături metalice obţinute prin topire, amestecate cu un prealiaj din Bi-Sb, în proporţiile gravimetrice stabilite. Aliajele Sn-Bi-Sb au fost 
caracterizate din punctul de vedere al proprietăţilor fizice, electrice, termice, mecanice şi electrochimice. Noile aliaje ecologice din Sn-Bi-Sb 
prezintă unele caracteristici tehnice îmbunătătite faţă de cele ale aliajelor tradiţionale Sn-Pb. 
 
Cuvinte cheie: aliaje de staniu fără plumb, lipire moale. 
 
ABSTRACT. The paper presents the research results concerning the obtaining by casting of some ecological alloys of Sn-Bi-Sb for soft 
soldering in order to replace some toxic alloys, such as Sn-Pb 60-40 used up to now. Using Pb or Pb-containing materials is already 
prohibited or restricted in some countries for many applications. Therefore, it was necessary to replace the Pb used as an alloying 
element in solder alloys from electrical engineering industry. In the developed research works, the Sn-Bi-Sb alloys were obtained by 



EDUCAŢIE. CERCETARE. PROGRES TEHNOLOGIC 

 
Buletinul AIR nr. 3/2011 ● iulie-septembrie 78 

melting in an electric induction oven or in a heat treatment oven, starting either from mixtures of pure Sn, Bi and Sb microcrystalline 
powders, mechanically homogenized and pressed with a degree of compaction of 80 % or from pure Sn metal drops produced by 
melting, mixed with a Bi-Sb prealloy in the established gravimetric proportions. The Sn-Bi-Sb alloys were characterized from the 
physical, electrical, thermal, mechanical and electrochemical properties point of view. The new Sn-Bi-Sb ecological alloys have some 
technical characteristics improved over those of traditional Sn-Pb alloys. 
 
Key words: lead-free tin alloys, soft soldering. 
 

1. INTRODUCERE 

Aliajele de lipit convenţionale utilizate în industria 
electrotehnică şi electronică până de curând au fost 
cele pe bază de Sn-Pb, dintre care s- au evidenţiat 
cele cu compoziţiile chimice: 60 % gravimetrice Sn 
şi 40 % gravimetrice Pb (Sn-Pb 60-40), respectiv 
63 % gravimetrice Sn şi 37 % gravimetrice Pb (Sn-Pb 
63-37). Aceste aliaje sunt caracterizate prin tempera-
turi de topire scăzute şi proprietăţi electrice şi 
mecanice excelente [1, 2]. 

Se cunoaşte faptul că Pb este un metal toxic, fiind 
încadrat de către Agenţia Internaţională de Cercetare a 
Cancerului (IARC) în anul 1998 împreună cu compuşii 
de Pb în grupa 2B de toxicitate (materiale posibil cance-
rigene pentru oameni) [3]. 

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene 
a aprobat în data de 11.10.2002 Directiva RoHS 
2002/95/EC privind restricţionarea folosirii anumitor 
substanţe periculoase în echipamentele electrice şi 
electronice [4] şi Directiva WEEE 2002/96/EC privind 
deşeurile din echipamentele electrice şi electronice [5], 
prin care s-a interzis folosirea Pb şi a compuşilor de Pb în 
majoritatea echipamentelor electrice şi electronice pro-
duse în statele membre ale Uniunii Europene, începând 
cu data de 1.07.2006. 

Prin urmare, datorită toxicităţii considerabile a Pb, 
a preocupărilor privind sănătatea umană şi poluarea 
mediului, precum şi necesitatea respectării legislaţiei, 
în ultimii ani s-au făcut cercetări intensive pentru 
înlocuirea aliajelor tradiţionale toxice pe bază de Sn-
Pb cu aliaje noi, ecologice, care să aibă caracteristici 
tehnice similare sau îmbunătăţite faţă de cele din Sn-
Pb. Dintre aliajele de lipit fără Pb, se pot aminti 
aliajele de tip Sn-Ag, Sn-Cu, Sn-Ag-Cu, Sn-Ag-Cu-
Sb, Sn-In, Sn-Zn, Sn-Bi, etc. cu diverse compoziţii 
chimice [6 - 13]. 

Lucrarea de faţă prezintă rezultatele cercetării privind 
elaborarea şi caracterizarea unor noi aliaje de lipire 
moale, ecologice, din Sn-Bi-Sb cu compoziţia chimică: 
99,3 % gravimetrice Sn, 0,5 % gravimetrice Bi şi 0,2 % 
gravimetrice Sb (Sn-Bi-Sb 99,3-0,5-0,2), pentru aplica-
ţii în industria electrotehnică şi electronică. Comparativ 
se prezintă un aliaj Sn-Pb 60-40. 

2. EXPERIMENTĂRI 

2.1. Materiale 

În cadrul experimentărilor au fost folosite urmă-
toarele material pure: staniu, pulbere (Sn,   99 %, Riedel-
de Haën, Germania), staniu, picături metalice obţinute 
prin topire (Sn,  99 %,  

Reactiv, Rusia), bismut, pulbere (Bi,  99 %, Merck, 
Germania), stibiu, pulbere (Sb,  99.8 %, Merck, 
Germania) şi plumb, granule de diametru < 4 mm (Pb, 
 99 %, Merck, Germania). 

2.2. Metode 

Aliajele din Sn-Bi-Sb 99,3-0,5-0,2 au fost elaborate 
prin topire în aer într-un cuptor electric cu inducţie 
(temperatura de topire de 700 ºC, puterea PDC de 3 kW, 
intensitatea de medie frecvenţǎ de 7 A, frecvenţa de 
102 kHz) sau într-un cuptor de tratament termic de tip 
N7/H (Nabertherm, Germania) (temperatura de topire 
de 700 ºC, viteza de urcare a temperaturii de 10 ºC/min), 
timp de menţinere de 5 min, pornind fie de la ameste-
curi de pulberi microcristaline pure din Sn, Bi şi Sb, 
omogenizate mecanic şi presate cu un grad de com-
pactare de 80 %, fie de la Sn pur sub formă de picături 
metalice obţinute prin topire, amestecate cu un prealiaj 
din Bi-Sb, în proporţiile gravimetrice stabilite. 

Amestecurile de pulberi microcristaline Sn-Bi-Sb 
99,3-0,5-0,2 au fost omogenizate mecanic într-un ames-
tecător cu bile de tip Turbula (Elveţia), raportul dintre 
masa corpurilor de măcinat (bile din oţel inoxidabil de 
diametru de 5 mm) şi masa amestecului de pulberi fiind 
de 1:1, gradul de umplere a tobei de 80 %, viteza de 
rotaţie a tobei de 40 rot/min şi durata de omogenizare 
de 6 h. Amestecurile mecanice de pulberi au fost pre-
sate uniaxial, la temperatura camerei, în o matriţă din 
oţel de diametru 20 mm, cu o presiune de 200 MPa, 
folosind o presă hidraulică de tip Meyer de forţa 
maximă de 245 kN. 

Prealiajul Bi-Sb cu compoziţia chimică: 71 % gravi-
metrice Bi şi 29 % gravimetrice Sb, notat Bi-Sb 71-29 
s-a realizat prin topirea în aer într-un cuptor electric cu 
inducţie (temperatura de topire de 700 ºC, intensitatea 
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de medie frecvenţǎ de 7 A, frecvenţa de  102 kHz) a 
unor compacte cilindrice de diametru 20 mm presate 
dintr-un amestec mecanic de pulberi pure de Bi şi Sb, în 
aceleaşi condiţii ca la amestecul de pulberi Sn-Bi-Sb 9,3-
0,5-0,2.  

Aliajul Sn-Pb 60-40 s-a obţinut din Sn picături 
metalice amestecat cu Pb, topite în cuptorul cu inducţie 
în aceleaşi condiţii ca aliajele de Sn-Bi-Sb 99,3-0,5-0,2. 

Am folosit următoarele notaţii ale probelor din aliaj 
de Sn-Bi-Sb 99,3-0,5-0,2:  

− ALM-1, respectiv ALM-2, pentru aliajul Sn-Bi-Sb 
99,3-0,5-0,2 obţinut din amestecurile mecanice de 
pulberi de Sn, Bi şi Sb, presate cu 200 MPa, topite în 
cuptorul Nabertherm, respectiv topite în cuptorul cu 
inducţie;  

− ALM-3, respectiv ALM-4, pentru aliajul Sn-Bi-Sb 
99,3-0,5-0,2 obţinut din Sn picături metalice, ameste-
cate cu prealiajul din Bi-Sb 71-29, topite în cuptorul 
Nabertherm, respectiv topite în cuptorul cu inducţie. 

2.3. Caracterizări 

Densitatea aparentă (densitatea liber vărsată) a 
pulberilor de Sn, Bi şi Sb, precum şi a amestecului de 
pulberi Sn-Bi-Sb 99,3-0,5-0,2 şi Bi-Sb 71-29 a fost 
determinată conform  SR EN ISO 3923-1:2010, prin 
calcul, ca raportul dintre masa pulberii dintr-un re-
cipient cilindric calibrat de 25 ± 0,05 cm3 şi volumul 
cunoscut al recipientului, conform relaţiei (1): 

  /a m V     [g/cm3] (1) 

în care: m [g] este masa pulberii; V – volumul ocupat 
de masa pulberii în stare liber vărsată într-un recipient 
cilindric calibrat de 25 ± 0,05 cm3 

Pentru fiecare probă s-au realizat câte cinci măsură-
tori, fiind prezentate doar valorile medii.  

Densitatea aliajelor Sn-Bi-Sb 99,3-0,5-0,2, Bi-Sb 
71-29 şi Sn-Pb 60-40 s-a determinat conform SR EN 
23369:1995 pe probe cilindrice cu diametrul de 12,6 ± 
0,1 mm şi înălţimea de 2,5 ± 0,1 mm, cu o balanţă 
hidrostatică de tip XS 204 (Mettler Toledo, USA) cu 
afişaj digital şi cu kit de densitate, folosind ca lichid de 
imersie apa distilată, la temperatura de 23,1 C. 

Analiza metalografică a aliajelor Sn-Bi-Sb 99,3-0,5-
0,2, Bi-Sb 71-29 şi Sn-Pb 60-40 s-a efectuat la micro-
scopul optic de tip NU2 – VEB (Carl Zeiss – Jena, 
Germania), dotat cu cameră digitală de tip DinoLite, pe 
probe înglobate în răşină epoxidică la temperatura am-
biantă, polizate cu alumină şi lustruite oglindă cu ajutorul 
maşinii de şlefuit tip LaboPol 5 (Struers, Danemarca). 
Probele au fost atacate chimic la temperatura ambiantă, 
timp de 10 s, cu un amestec de HCl şi HNO3 în alcool 

metilic. După atacare, probele s-au spălat cu apă disti-
lată, apoi cu alcool şi s-au uscat. 

Rezistivitatea electrică a aliajelor Sn-Bi-Sb 99,3-0,5-
0,2, Bi-Sb 71-29 şi Sn-Pb 60-40 s-a determinat prin 
calcul, ca inversul conductivităţii electrice (relaţia (2)) 
care s-a măsurat cu aparatul Sigmascope EX8 (Germa-
nia), conform standardului ASTM E 1004-2002, pe 
probe cilindrice cu feţe plan paralele la temperatura 
camerei, pe scala 4 - 15 m/.mm2. 

  
1

100
K

      [.cm] (2) 

în care:  [.cm] este rezistivitatea electrică; 
K [m/.mm2] – conductivitatea electrică. 

Difuzivitatea termică a aliajelor Sn-Bi-Sb 99,3-0,5-
0,2, Bi-Sb 71-29 şi Sn-Pb 60-40 a fost măsurata 
conform standardului ASTM E 1461:2007, la tempe-
ratura de 25 ºC, pe probe cilindrice cu suprafeţe plate şi 
feţe paralele, cu diametrul de 12,6 ± 0,1 mm şi 
înălţimea de 2,5 ± 0,1 mm, acoperite în prealabil prin 
sprayere cu un film subţire de grafit, la temperatura 
camerei, cu un aparat de tip LFA 447 NanoFlash 
(Netzsch, Germania), prin metoda „flash”, folosind 
modelul Cowan cu corectarea pulsului. Ca sursă de 
energie de radiaţie s-a folosit o lampă performantă cu 
xenon, iar timpul de iradiere pe faţa frontală a probei a 
fost de 0,18 ms. Creşterea temperaturii pe cealaltă 
suprafaţă a probei s-a măsurat cu ajutorul unui detector 
infraroşu de tip InSb. 

Difuzivitatea termică s-a calculat cu relaţia (3): 

  
2

1/2

0,1388
l

t
      [mm2/s] (3) 

în care:  [mm2/s] este difuzivitatea termică; l [mm] – 
înălţimea probei; t1/2 [s] – timpul la creşterea la jumătate 
a temperaturii, măsurată la cealaltă faţă a probei. 

Difuzivitatea termică şi căldura specifică a probei au 
fost măsurate după o singură analiză, deoarece în 
acelaşi timp cu proba s-a analizat o probă etalon din 
Inconel 600 a cărei căldură specifică la temperatura de 
25 ºC este de 0,444 J/g.K [14]. Aceastǎ tehnicǎ a presu-
pus comparaţia dintre creşterea de temperaturǎ a probei, 
datoratǎ pulsului emis de lampa cu xenon (tensiunea 
detectorului final minus tensiunea detectorului liniei de 
bazǎ) cu creşterea de temperaturǎ a probei etalon, tes-
tatǎ în acelaşi timp şi în aceleaşi condiţii. Astfel, căldura 
specifică a probei s-a determinat conform relaţiei (4): 

 
 

 
 

P P probaetalon etalon
P

etalonproba proba

mC T mC V G
C

m T m V G

  
 

  
 [J/g.K]  

(4) 
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în care: CP [J/g.K] este căldura specifică; V [V] – vari-
aţia de tensiune înregistrată de detector (proporţională 
cu temperatura T); G – amplificarea detectorului, care 
este o constantă egală cu 50020. 

Conductivitatea termică a probelor s-a calculat cu 
următoarea relaţie: 

   =  . CP 
. d   [W/m·K] (5) 

în care:  [W/m·K] este conductivitatea termică;  
[m2/s] – difuzivitatea termică; CP [J/kg·K] – căldura 
specifică; d [kg/m3] – densitatea. 

Determinarea domeniului de topire şi a entalpiei de 
topire a aliajelor Sn-Bi-Sb  99,3-0,5-0,2, Bi-Sb 71-29 şi 
Sn-Pb 60-40 s-a efectuat prin metoda DSC (calorimetrie 
de scanare diferenţială) cu un analizor termic de tip 
STA 49 F3 Jupiter (Netzsch, Germania). Măsurătorile 
DSC s-au efectuat în următoarele condiţii: domeniul de 
temperatură: 20-700 C, viteza de încălzire: 10 K/min, 
atmosfera de lucru: azot, substanţa de referinţă: alumina. 

Duritatea Vickers (HV) şi modulul lui Young al 
aliajelor Sn-Bi-Sb 99,3-0,5-0,2, Bi-Sb 71-29 şi Sn-Pb 
60-40 s-au determinat pe probe cu feţe plan paralele şi 
lustruite metalografic, la temperatura de 21,5 C, umidi-
tatea relativă de 26 %, cu un echipament de caracte-
rizare mecanică dotat cu modul de microindentare 
(MHT) cu indentor Vickers din diamant si cu micro-
scop optic (CSM Instruments, Elveţia), cu metoda de 
calcul: Oliver & Pharr, în următoarele condiţii: forţa 
de amprentare de 2,94 N, viteza de apropiere a 
indentorului de probǎ de 2000 nm/min, viteza de 
încărcare/descărcare a sarcinii de 5,88 N/min, durata de 
amprentare de 15 s şi frecvenţa de achiziţie a datelor de 
10 Hz. Fiecare probă s-a măsurat de câte cinci ori, fiind 
prezentate doar valorile medii. 

Pentru determinarea rezistenţei la rupere (Rm), 
limitei de curgere convenţionale sau tehnice (Rp0.2) şi a 
alungirii la rupere au fost efectuate încercări la tracţiune 
ale aliajelor  Sn-Bi-Sb 99,3-0,5-0,2, Bi-Sb 71-29 şi Sn-
Pb 60-40 cu maşina universală pentru testarea mecanică 
în regim static a materialelor, model LFM 30 kN 
(Walter & Bai AG, Elveţia), conform standardului EN 
10002-1:2001, la temperatura ambiantă, cu o viteză de 

deformare constantă de 0,1 mm/min pe probe paraleli-
pipedice de dimensiuni 6 × 6 × 50 mm. 

Pentru determinarea vitezei de coroziune a aliajelor 
Sn-Bi-Sb 99,3-0,5-0,2 şi Sn-Pb 60-40 in o soluţie de 
NaCl 4M+HCl, pH=3, la temperatura de 20 oC şi 
presiunea de 1 atm s-au trasat curbe de polarizare 
potenţiodinamică pe un domeniu de potenţial de ± 500 
mV/SCE faţă de potenţialul staţionar, cu o viteză de 
baleiere a potenţialului de 0,5 mV/s cu ajutorul unei 
combine electrochimice „All-in-one” model PGZ 301 
VoltaLab 40 Radiometer Analytical, conectată la o 
celulă standard cu 3 electrozi, model X51V001 Radio-
meter Analytical. Electrodul de referinţă a fost un 
electrod de calomel saturat, model XR100 Radiometer 
Analytical, iar contraelectrodul a fost un electrod de 
platină, model XM 140 Radiometer Analytical. 

3. REZULTATE ŞI DISCUŢII 

În tabelul 1 se prezintă proprietăţile fizice, termice şi 
electrice ale pulberilor de Sn, Bi şi Sb, respectiv pro-
prietăţile fizice ale amestecurilor mecanice de pulberi 
Sn-Bi-Sb 9,3-0,5-0,2 şi Bi-Sb 71-29. 

Figura 1 prezintă aspectul microstructural al aliajelor 
Sn-Bi-Sb 99,3-0,5-0,2, Bi-Sb 71-29 şi Sn-Pb 60-40. 

Analiza microstructurală a tuturor probelor eviden-
ţiază o structură metalică omogenă cu cristale dendritice 
orientate conform fluxului de răcire la solidificare, 
caracteristică materialelor turnate.  

Aliajele elaborate prin metoda de topire prin inducţie 
prezintă structuri omogene cu cristale dendritice fine 
datorită vitezei de solidificare rapide comparativ cu 
structurile obţinute prin metoda de topire în cuptor de 
tratament termic clasic. 

În tabelul 2 se prezintă proprietăţile fizice, mecanice 
şi electrice ale aliajelor Sn-Bi-Sb  99,3-0,5-0,2, Bi-Sb 
71-29 şi Sn-Pb 60-40. 

În tabelul 3 se prezintă proprietăţile termice ale aliaje-
lor Sn-Bi-Sb 99,3-0,5-0,2, Bi-Sb  71-29 şi Sn-Pb 60-40 şi 
în Figura 2 se prezintă curbele DSC şi TG ale acestor 
aliaje. 

 
Tabelul 1 

Proprietăţile fizice, termice şi electrice ale pulberilor de Sn, Bi şi Sb, respectiv proprietăţile fizice  
ale amestecurilor mecanice de pulberi Sn-Bi-Sb 99,3-0,5-0,2 şi Bi-Sb 71-29 

Natura 
pulberii 

Densitatea 
teoretică 
[g/cm3] 

Densitatea 
aparentă 
[g/cm3] 

Diametrul 
maxim 
[m] 

Temperatura 
de topire 

[C] 

Rezistivitatea 
electrică 
[.cm] 

Sn 7,310 4,42 71 231,9 11 

Bi 9,780 4,79 100 271 129 

Sb 6,680 2,30 150 630 41,7 

Sn-Bi-Sb 99,3-0,5-0,2 7,318 3,99 150 - - 

Bi-Sb 71-29 8,620 3,85 150 - - 
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Fig. 1. Aspectul microstructural al aliajelor Sn-Bi-Sb 99,3-0,5-0,2: 
a – ALM-1; b – ALM-2;  c – ALM-3; d – ALM-4; e – Bi-Sb 71-29; f – Sn-Pb 60-40. 

 
Tabelul 2 

Proprietăţile fizice, mecanice şi electrice ale aliajelor Sn-Bi-Sb 99,3-0,5-0,2,  Bi-Sb 71-29 şi Sn-Pb 60-40 

Cod probă/ 
aliaj 

Densitatea 
realizată 
[g/cm3] 

Densitatea 
relativă 

[%] 

Duritatea 
Vickers 

[daN/mm2] 

Modulul lui
Young 
[GPa] 

Limita de 
curgere, Rp0,2 

[MPa] 

Rezistenţa la 
rupere, Rm 

[MPa] 

Alungirea 
la rupere 

[%] 

Rezistivitatea
electrică 
[.cm] 

ALM-1 7,241 98,945 11,56 58,825 29,34 38,51 34,69 12,50 
ALM-2 7,295 99,686 11,98 66,957 12,26 27,63 47,69 12,19 
ALM-3 7,244 98,989 10,80 57,957 22,27 30,80 24,61 12,50 
ALM-4 7,290 99,617 10,14 34,466 14,84 24,59 41,43 12,34 

Bi-Sb 71-29 8,587 99,617 50,88 42,371 6,94- 7,12 5,26 - 
Sn-Pb 60-40 8,475 99,554 15,74 38,273 19,82 33,09 49,80 15,15 

 
Tabelul 3 

Proprietăţile termice ale aliajelor Sn-Bi-Sb 99,3-0,5-0,2 şi Sn-Pb 60-40 

Cod probă/ 
aliaj 

Temperatura de 
început de proces 

de topire [ºC] 

Temperatura de 
maxim de proces 

de topire [ºC] 

Temperatura de 
sfârşit de proces

de topire [ºC] 

Entalpia de 
topire [J/g] 

Difuzivitatea 
termică 
[mm2/s] 

Căldura 
specifică 
[J/g.K] 

Conductivitatea 
termică [W/m·K]

ALM-1 231,5 240,3 243,3 146,9 35,684 0,214 258,389 
ALM-2 232,1 236,4 241,1 67,54 33,850 0,211 276,521 
ALM-3 230,6 236,3 239,6 62,89 36,083 0,217 263,044 
ALM-4 231,4 237,5 242,6 68,45 35,796 0,226 259,304 

Bi-Sb 71-29 
311,7 
548,1 

327,1 
610,6 

346,9 
665,2 

70,99 
41,07 

4,050 0,137 34,779 

Sn-Pb 60-40 182,7 185,9 188,2 47,12 33,790 0,186 286,373 
 

Aliajele de Sn-Bi-Sb 99,3-0,5-0,2 elaborate prin 
metoda de topire prin inducţie prezintă proprietăţi fizice 
şi mecanice asemănătoare cu cele obţinute prin metoda 
de topire în cuptorul de tratament termic clasic. Cele 
mai ridicate valori ale densităţii, proprietăţilor mecanice 
de rezistenţă, electrice şi termice s-au obţinut pentru 
aliajul ALM-2.  

Rezistivitatea electrică a ALM-2 este de 12,19 .cm, 
fiind mai bună decât cea a aliajului Sn-Pb 60-40 
(15,15 .cm), care determină o conductivitate electri-
că mai ridicată.  

De asemenea, conductivitatea termică şi difuzivi-
tatea termică a ALM-2 prezintă valori apropiate cu cele 
ale aliajului de Sn-Pb 60-40. 

În curbele DSC ale probelor din aliaje Sn-Bi-Sb 
99,3-0,5-0,2 şi Sn-Pb 60-40 se observă câte un singur 
vârf endotermic, ascuţit şi cu amplitudine mare, cores-
punzător temperaturii de topire la 240,3 ºC (ALM-1), 
236,4 ºC (ALM-2), 236,3 ºC (ALM-3), 237,5 ºC (ALM-4) 
şi  185,9 ºC (Sn-Pb 60-40), temperatura de topire a ali-
ajelor Sn-Bi-Sb 99,3-0,5-0,2, fiind cu 27,11...29,26 % 
mai mare decât cea a aliajului Sn-Pb 60-40. 

a) b) c)

d) e) f)
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Fig. 2. Curbele DSC şi TG ale aliajelor Sn-Bi-Sb 99,3-0,5-0,2:  
a – ALM-1; b – ALM-2;  c – ALM-3; d – ALM-4; e – Bi-Sb 71-29; f – Sn-Pb 60-40. 

 
Curba dilatometrică a aliajului Bi-Sb 71-29 prezintă 

o tranziţie vitroasă la temperatura de 277,9 °C, urmată 
de un proces exoterm de cristalizare la temperatura de 
304,5 °C şi de două procese endoterme corespunzătoare 
temperaturii de topire la 327,1 ºC, respectiv 610,6 ºC.  

Curba TG a aliajului Bi-Sb 71-29 indică o pierdere 
de masă de 0,77 % la temperatura de 606,5 ºC. Curbele 
TG ale aliajelor Sn-Bi-Sb 99,3-0,5-0,2 şi Sn-Pb 60-40 
nu prezintă variaţii de masă a probelor analizate, ceea 
ce confirmă faptul că procesele endotermice pentru 
aceste materiale sunt topiri de aliaje pe bază de Sn. 

Figura 3 şi tabelul 4 prezintă curbele de polarizare 
potenţiodinamică, respectiv parametrii cinetici de corozi-
une pentru aliajele Sn-Bi-Sb 99,3-0,5-0,2 şi Sn-Pb 60-40.  

Dintre toate probele testate electrochimic se remarcă 
aliajul ALM-2, care prezintă cea mai mică valoare a 
densităţii de curent de coroziune, asociată unei 
rezistenţe la polarizare maxime şi unei valori minime a 
vitezei de coroziune. Aliajul Sn-Pb 60-40 prezintă cele 
mai mari valori pentru viteza de coroziune şi densitatea 
de curent de coroziune şi, în acelaşi timp, cea mai mică 
valoare a rezistenţei la polarizare. 

 
 

Fig. 3. Curbele de polarizare potenţiodinamică ale aliajelor Sn-Bi-
Sb 99,3-0,5-0,2 şi Sn-Pb 60-40. 

4. CONCLUZII 

Aliajele Sn-Bi-Sb 99,3-0,5-0,2 elaborate prin me-
toda de topire prin inducţie prezintă proprietăţi fizice şi 
mecanice asemănătoare cu cele obţinute prin metoda de 
topire în cuptorul de tratament termic clasic, având 
structuri omogene fine cu cristale dendritice tipice, spe-
cifice structurilor de turnare. 

a) b) 

c) d) 

f) e) 
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Tabelul 4 

Parametrii cinetici de coroziune aliaje Sn-Bi-Sb 99,3-0,5-0,2 şi Sn-Pb 60-40 

Cod probă/ 
aliaj 

Potenţialul de 
coroziune, Ecor 

[mV/SCE] 

Densitatea de curent de 
coroziune, icor 

µA/cm2 

Rezistenţa la 
polarizare, Rp 

[kΩcm2] 

Panta 
anodică, 

ba [mV/dec 

Panta 
catodică, bc 

[mV/dec 

Viteza de 
coroziune, vcor

[µm/an] 
ALM-1 -599,4 4,42 2,96 43,9 -202.0 58,75 
ALM-2 -603,9 2,49 6,18 50,9 -287.3 33,15 
ALM-3 -603,3 5,89 2,41 41,0 -512.2 78,28 
ALM-4 -601,5 4,29 2,02 32,8 -95.0 56,98 

Sn-Pb 60-40 -612,0 7,80 1,84 30,1 -357.8 104,20 
 

Dintre aliajele ecologice de Sn-Bi-Sb 99,3-0,5-0,2 
studiate se remarcă aliajul  ALM-2, care a fost obţinut 
din amestecuri mecanice de pulberi de Sn, Bi şi Sb, 
presate şi topite în cuptorul cu inducţie. Acesta prezintă 
proprietăţi mecanice, electrice şi termice îmbunătăţite 
faţă de cele ale aliajelor tradiţionale Sn-Pb. 

De asemenea, aliajul Sn-Bi-Sb 99,3-0,5-0,2 (ALM-2) 
are viteza de coroziune de trei ori mai mică faţă de cea a 
aliajului Sn-Pb 60-40, ceea ce îi asigură o rezistenţă 
ridicată în aplicaţiile din electrotehnică care lucrează în 
medii corozive. 
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