
Resumo 

 

O mercado das memórias DRAM é muito exigente devido à redução do tamanho dos 

componentes e ao desenvolvimento permanente de novos produtos e novas 

tecnologias assim como devido à competitividade dos preços. Este trabalho explora a 

possibilidade de reduzir o preço das memórias produzidas pela QIMONDA PORTUGAL 

SA através da redução do preço das matérias-primas, em particular do fio de ouro 

utilizado para estabelecer a ligação entre o circuito integrado de silício e o resto do 

componente. 

A introdução de um novo fio de ouro, com características próprias, na produção das 

memórias DRAM é acompanhada por testes de processabilidade, mecânicos, físicos, 

de fiabilidade e eléctricos de forma a proceder a validação dos critérios de aceitação do 

fio. De facto, o novo fio de ouro tem de garantir as mesmas funcionalidades eléctricas e 

de resistência mecânica durante o processo e, posteriormente, no cliente que o fio 

utilizado actualmente na produção. 

Este trabalho testa dois fios de ouro: um fio do mesmo fornecedor mas de diâmetro 

menor ao do fio utilizado na produção, fio de composição HA5 e de diâmetro 17,5 μm, 

reduzindo desta forma o ouro utilizado para cada ligação; e o fio com mesmo diâmetro 

(23,5 μm) que o fio utilizado na produção (composição HD5) mas de fornecedor 

diferente, fio com composição química GFC e de diâmetro 23,5 μm, aumentando a 

competitividade dos preços entre fornecedores. 

Ao longo deste trabalho, constatou-se que a ligação efectuada com o fio GFC é mais 

resistente que a do fio HD5 após a soldadura, no entanto durante a exposição à 

elevada temperatura, a integridade e a resistência mecânica das ligações, com o fio 

GFC, são piores comparando com as do fio HD5 utilizado na produção. De facto, 

quando sujeitos aos testes de fiabilidade, constata-se que as ligações do fio GFC não 

passam os critérios de aceitação após PRECON seguido de HTS durante 480 horas 

contrário ao fio HD5 que passou todos os critérios. 

Verificou-se também que a diminuição do diâmetro do fio tem impacto no processo de 

wirebond. A força de rotura à tracção diminui com a diminuição do diâmetro do fio e 

aumenta com a exposição a elevada temperatura. A força de rotura ao corte diminui 



com a exposição a elevada temperatura. É de salientar que, neste trabalho, a redução 

do diâmetro do fio não teve impacto negativo na fiabilidade da ligação, no entanto 

observou-se que a alteração do fornecedor (composição química) teve um papel 

importante no comportamento da ligação nos testes de fiabilidade. 


