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wetgeving

• Component-materialen moeten voldoen aan
RoHS wetgeving

• Legeringen

• metalen

• kunststoffen

• lijmen



Is wetgeving alleen voldoende?



Compliant vs Compatible

• RoHS compliant betekent dat een component een van de
volgende gevaarlijke stoffen niet bevat: lood, kwik,
cadmium, zesvoudig chroom, PBB, & PBDE.

• Men was gedwongen om alternatieve materialen te
selecteren voor de componenten.

• Het betekent niet automatisch dat deze componenten
daarna compatibel zijn met het loodvrije proces.

• RoHS compatible betekent dat een component geschikt is
voor de ±30°C hogere soldeertemperatuur en de gebruikte
soldeerlegeringen.



soldeertemperatuur

• Reflow solderen 235 - 260

• Golfsolderen 255 - 270

• Selectief solderen 280 - 300

• Handsolderen ?

• Reparatie ?

• Vapour phase 235 - 245



Reflowsolderen



IPC J-STD-20



temperatuur

• Vervormen van kunststoffen

• Degradatie/vervorming van pcb materialen

• Degradatie van soldeerbaarheid

• Pcb finish - ImSn oxidatie

• Pcb Cte Z - Via cracking



Blow up

• Vloeistof bevattende componenten zoals
aluminum electrolytische condensators
kunnen opgeblazen worden, vervormen of
electrolyte uit hun pakkingen lekken.



warpage

• Vervorming van componenten door de hoge
temperaturen.

• Vervorming van pcb door hogere
temperaturen

• Combinatie van bovenstaande factoren



Popcorn effect

• • "Popcorning"– delaminatie of scheuren van
componenten door het opgenomen vocht dat uitzet
tijdens reflow.

• “floor life”
• Broker materiaal – geschiedenis onbekend
• Component voldoet niet aan eigen MSL standaard.





Vervorming kunststof



Alternatieve component finishes

• Alternatieve materialen worden in de markt
gezet maar zijn niet altijd even succesvol

• Wanneer de mogelijkheden bestaan is het
verstandig om ze eerst uitvoerig aan de tand
te voelen testen



4 kandidaten



resultaten



Flex-rigid

• Uitbakken – Imsn finish

• Delaminatie – complexe opbouw

• Soldeertemperatuur van het flex gedeelte



Risco’s van nieuwe legeringen

• Nog hogere soldeertemperatuur?

• Betrouwbaarheid op lange termijn

• Geschikt voor alle processen?

• Cross contaminatie in de processen

• Reparatiemogelijkheden



Legering component en proces
matchen niet



samenvatting

• Nog steeds issues met rohs componenten

• Niet iedere fabrikant heeft zijn rohs zaken op
een rijtje

• Pcb’s worden complexer

• Ontwikkelingen gaan door

• Is de mengelmoes van legeringen beheersbaar
in een assemblage omgeving?



Dagelijkse waarheid

• Issues worden niet meer als specifiek rohs
probleem gezien

• Component problemen bestonden vroeger en
bestaan nog steeds.

• Procesbeheersing gaat verder dan alleen de
machine.

• DFM / DFX check etc. is ook onderdeel van
procesbeheersing.



Realiteit en toekomst

• Nieuwe legeringen met lagere
smelttemperaturen

• Meer vapour phase solderen voor complexe
applicaties

• Golfsolderen wordt selectief solderen

• Selectief solderen wordt “pin in paste” reflow

• Uitfaseren van solderen ???????????



Dank voor uw aandacht


