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Sinds het effectief worden van de Restriction of Hazardous Substances (RoHS) 
richtlijn op 1 juli 2006 heeft de elektronicasector een ware revolutie ondergaan door 
het overschakelen naar het loodvrij solderen. De gevolgen van deze revolutie hebben 
zich nog niet tenvolle gemanifesteerd. Velen hebben toch al kunnen vaststellen dat de 
productie heel wat kritischer is geworden in vergelijking met het tijdperk van het 
robuust SnPb solderen. Dit heeft belangrijke gevolgen voor het ontwerp, de 
specificatie en de selectie van componenten en de Printed Circuit Board (PCB). Een 
goede Design-for-Manufacturing methodiek is van groot belang bij het ontwerp van 
RoHS conforme, loodvrij gesoldeerde producten. Maar ook aspecten zoals 
betrouwbaarheid, testbaarheid, kost, enz. zijn cruciale aspecten van een kosteffectief, 
kwaliteitsproduct. De erkenning van het belang van deze zogenaamde Design-for-X 
aspecten van een elektronisch product wint gestadig veld in de industrie.  
Recent werd een initiatief gestart om in het kader van een samenwerking tussen 
bedrijven uit verschillende takken van de elektronische toeleveringsketen, IMEC en 
Sirris concreet te werken rond elektronisch ontwerp (DfX), productie en  
productkwalificatie. Dit initiatief wil ook een ontmoetings- en discussieforum bieden 
aan belangstellende bedrijven uit alle delen van de elektronische toeleveringsketen. 
Daarom plannen we op regelmatige basis informele workshops te organiseren rond 
een bepaald dagthema. We streven naar een open discussie ingeleid door korte 
presentaties omtrent de besproken problematiek. 
 
Een eerste workshop zal doorgaan op 23 november 2007 in de gebouwen van Sirris, 
Technologiepark 915, Zwijnaarde.  
 

Dagthema: Soldeerbare afwerkingen op PCB en componenten. 
 

 
 
Abstract 
Voor 1 juli 2006 was SnPb de dominerende soldeerbare afwerking op 
componentterminalen en PCBs. De loodban leidt tot het gebruiken van loodvrije 
alternatieven. Wat zijn  de voor- en nadelen van de verschillende afwerkingen? 
Waarmee moeten we rekening houden bij een bepaalde keuze? Wat zijn de 
ervaringen? Wat dient er gespecifieerd te worden? Wat is de relatie tussen afwerking 
en productbetrouwbaarheid? 
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Agenda 
 

14u00 Verwelkoming 
 Toelichting bij het Electronic Design & Manufacturing initiatief 
14u30 Debat rond het dagthema 
16u00 Netwerking met een drankje 
17u00 Einde 
 
Praktische informatie 

• Deelname is gratis mits aanmelding via e-mail rohs@imec.be.  
• Beperkt tot twee deelnemers per bedrijf.  
• Maximum 25 deelnemers. 
• Meer informatie:  

Geert Willems, rohs@imec.be, 0498/919464, www.rohsservice.be 
• Routeplan: 
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Poging tot besluit 
 

• Geen enkele PCB finish biedt een universele oplossing. Elke finish heeft zijn 
specifieke voor- en nadelen. De selectie van de finish dient rekening te houden 
met: 

o De PCB opbouw en complexiteit: aantal lagen, dikte, laminaattype,… 
o De uit te voeren assemblage: al dan niet loodvrij, type en aantal 

soldeerprocessen, noodzaak voor herstelling, vereiste stockage,… 
o De toepassing en het gebruik van de PBA: temperatuurcycli en 

mechanische belasting. 
• Het loodvrije tijdperk maakt het allemaal kritischer. Er dient door iedereen in 

de schakel bewust omgegaan te worden met de keuze van de 
soldeerafwerking: OEM/ontwerp, PB Assemblage, PCB fabricage. 
Specifieer! 

• Er zijn fundamentele eigenschappen van afwerkingen die niet wijzigen in de 
tijd - zoals bv. de intermetallische groei in Sn lagen - en er zijn tijdsvariabele 
eigenschappen van afwerkingen - zoals bv. prijs en beschikbaarheid. De 
optimale keuze is dus tijdsafhankelijk. 

 

Wetenswaardigheden uit de discussie 
 
Zie presentatie. Uit de discussie: 
 
Eigenschappen van afwerkingen: 

• Loodvrij HASL 
o Thermische belasting is kritisch – kans op meerdere dips 
o Maximaal aantal soldeerstappen inc. repair is sneller bereikt. 

Maximum: 6-9 alles inbegrepen afhankelijk van laminaattype. 
Componentvervanging=verwijderen + reinigen + solderen = 3 stappen 

o Loodvrije HASL is vlakker dan SnPb HASL 
o Shelf life: 1 a 2 jaar 

• OSP 
o Nieuwere OSP kan beter tegen meerdere soldeercycli volgens Daniel 

Werkhoven (Interflux) 
o Shelf life: 6 maand 

• Im Ag 
o Problematisch indien PBA verschillende weken moet blijven liggen 

tussen bv. laatste reflow soldeerproces en het golfsoldeerproces. 
Vereist zwavelvrije stockage van half-afgewerkt product. 

o Populair in US, afgenomen sinds “champagne-incident”. Sterke 
toename in Azie. 

o Shelf life: tot 4 jaar indien zwavelvrij, luchtdicht gestockeerd. 
• Im Sn 

o Populair in Duitsland 
o Shelf life: 6 maand 
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• NiAu 

o Zeer gevoelig voor vocht bij stockage: oxidatie van Ni. Afhankelijk 
van hoe hermetisch de goudlaag het Ni afsluit. Van belang bij import 
uit landen met een vochtiger klimaat (Verre Oosten) 

o Vooral populair in Europa 
o Shelf life: 1 jaar (vochtvrij verpakt) 

 
Laminaatmateriaal (Wim Perdu, ACB) 

• Halogeenvrije laminaten bereiken nu eenzelfde kwaliteit als de klassieke 
laminaten. 

• Halogeenvrij en UL certificatie is niet langer een contradictie. 
• Drogen van PCB voor assemblage zou geen vereiste mogen zijn. Is steeds 

negatief voor de soldeerbaarheid van de afwerking. 
In een volgende workshop zal dieper ingegaan worden op de selectie en 
eigenschappen van PCB laminaten. 
 
Varia: 

• Naar de finish toe is er weinig verschil tussen Vapour Phase en standaard 
reflow solderen (hete lucht), zeker niet indien Vapour Phase met reflow 
solderen onder stikstof wordt vergeleken. In beide gevallen wordt dan onder 
een inerte atmosfeer gesoldeerd wat de soldeerbaarheid van de afwerking beter 
beschermt. 

• Componentafwerkingen en PCB-afwerking moet niet “gematched” zijn. Beide 
afwerkingen dienen wel compatiebel te zijn met het soldeer. 

• Wat is de beste test voor de soldeerbaarheid van een kaart ? Antw: 
Eenvoudigste: 1 kaart opofferen, onbestukte kaart solderen en inspecteren. 

• Kost van PCB afwerking is vooral significant bij eenvoudige kaarten (2 & 4 
laagse kaarten). Voor complexe multilayers is de kost van de afwerking 
slechts een kleine fractie van de totale kost.  

• Kost van PCB afwerking is vooral van belang bij hoge volumes; bij kleine 
volumes spelen andere factoren zoals beschikbaarheid, levertermijn, 
soldeerkwaliteit, houdbaarheid... 

• Traceerbaarheid : surface finish van de kaart is niet altijd gedocumenteerd 
(zoals de rest van de kaarteigenschappen) : nood aan duidelijke specificatie  en 
communicatie (er is bvb. geen erkend formaat voor data-uitwisseling op dat 
vlak) 
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Uw evaluatie 
  
Uw evaluatie was in het algemeen positief tot zeer positief. In het bijzonder werd de 
discussievorm geapprecieerd, de aanwezigheid van bedrijven uit de verschillende 
takken van de toeleveringsketen en de vakkennis van de deelnemers. We moeten wel 
iets doen aan de opstelling van de tafels die niet erg geschikt was voor de 
discussieformule. Ook het geluid kon beter.  
Op zijn minst één persoon vond dat het best wat langer had mogen duren. 
 
Thema’s die naar voren worden geschoven voor een volgende workshop: 

• Basismaterialen van PCB’s (2x) 
• Breuk van componenten tijdens assemblage 
• Veroudering van soldeerlegering: SnPb vs. loodvrij 
• Loodvrije herstelling 
• Dataformaten voor assemblage 
• Grensverleggende thema’s 

In het verlengde van deze workshop zal een volgende workshop de PCB 
laminaatkeuze behandelen. 
 
We waren met 31. U vindt hierna de aanwezigheidslijst. 
 
Uw reacties en vragen zijn steeds welkom bij: 
Geert Willems, IMEC 
Kapeldreef 75, 3001 Heverlee 
0498/919464, Geert.Willems@imec.be 
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Naam Voornaam Bedrijf/organisatie e-mail Aanwezig

De Bolle Luc Abitana luc.debolle@abitana.com A

Perdu Wim ACB wim.perdu@acb.be A

Vercammen Jan Agfa Gevaert jan.vercammen1@agfa.be

Vandenbossche Ludo Alcatel-Lucent ludo.van_den_bossche@alcatel-lucent.be A

Vandenbroeck Herman Alcatel-Lucent Herman.Van_Den_Broeck@alcatel-lucent.be A

Vandenberghe Jan Autojet Technologies jan@autojet.be A

Lamote Jan Barco jan.lamote@barco.com

De Bondt Luc Caldic LDB@caldic.be A

Jaecques Hendrik Connectronics CTBI H.Jaecques@connectsystems.be A

Waerenburgh Jos Connectronics CTBI J.Waerenburgh@connectsystems.be A

Allaert Bart Connectronics CTBP b.allaert@connectronics.be A

Wiesé Dirk EIA Electronics Dirk.Wiese@eia.be A

Rabijns Thomas Electronic Apparatus thomas.rabijns@ea-pcb.com A

Vanhamel Raf Electronic Apparatus raf.vanhamel@ea-pcb.com A

Bruyneel Nelson Gemidis Nelson.Bruyneel@gemidis.be

Vernieuwe Arnold Gemidis arnold.vernieuwe@gemidis.be A

De Baets Johan IMEC - UG/TFCG johan.debaets@imec.be A

Lanoye Guido Indium glanoye@indium.com

Werkhoven Daniel Interflux D.Werkhoven@interflux.com A

Catrysse Johan KHBO/FMEC johan.catrysse@khbo.be A

Van Langenhove Sven Latalco sven.van.langenhove@leys.be A

Delen Miel Multiboard miel.delen@multiboard-pcb.be A

De Petter Geert Option g.depetter@option.com A

Vandebril Stijn Option s.vandebril@option.com A

Blanckaert Ivan Page Electronica ivan@page.be A

Lozie Bart Page Electronica bart@page.be A

Vets Eric TBP Electronics evets@tbp.eu A

Demeyere Pieter-Jan Teamtec pieterjan.demeyere@teamtec.be A

Heyvaert Luc Teamtec luc.heyvaert@teamtec.be A

Tack Christoph Traficon christoph.tack@traficon.com A

Dekeyser Esther Tyco Electronics Raychem esther.dekeyser@tycoelectronics.com A

Wijnants Sam Tyco Electronics Raychem sam.wijnants@tycoelectronics.com A

De Saedeleer Jurgen Verhaert Space Jurgen.DeSaedeleer@verhaertspace.com

Rosier Piet Verhaert Space Piet.Rosiers@verhaertspace.com

Heirman Koen Xemex KoenHeirman@Xemex.be A

Schotte Dominique Xemex DominiqueSchotte@Xemex.be A

Willems Geert IMEC & Sirris Geert.Willems@imec.be A

Vandevelde Bart IMEC Bart.Vandevelde@imec.be A

 
 
 


