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	 							elektronica	

Valt er nog iets over zekeringen te vertellen? Uitgaande van het feit dat deze onderdelen al decennia 
lang onveranderd zijn, zou je verwachten dat hier niets nieuws over te vertellen is. Toch is er onlangs 
een zekering op de markt gebracht die reageert op te hoge temperaturen en te grote stromen en die 
gewoon net als alle andere SMD-onderdelen op de print gesoldeerd kan worden.

SMD thermische zekering
Die	ook	reageert	op	een	te	grote	stroom

Het glazen buisje met daarin een dun draadje en twee 
metalen afsluitdopjes was jarenlang de meest gebruikte 
bouwvorm van een zekering, maar ondertussen is daarin 
veel veranderd. De zekering in een SMD-behuizing is 
misschien wel de meest opvallende verschijning, mede 
omdat dit type niet simpelweg vervangen kan worden. 
Het alsmaar kleiner worden van de elektronica en het feit 
dat reparatie een achterhaald begrip is geworden, maakt 
dat een zekering niet meer vervangen hoeft te worden. 
Hij is er alleen om ellende te voorkomen. Door een defect 
in een apparaat kan er immers brand ontstaan en dat is 
wat met de zekeringen van tegenwoordig voorkomen 
moet worden. In dat geval maakt het niet meer uit dat de 
zekering smelt, want de print was toch al defect.

Te	hoge	temperatuur
Smeltveiligheden reageren in principe niet op een ver-
hoging van de omgevingstemperatuur. Alleen bij een te 
hoge stroom smelt het draadje en wordt de stroom onder-
broken. Toch zijn er voldoende voorbeelden te bedenken 
waarbij het toch echt wel prettig zou zijn als de zekering 
wel op de omgevingstemperatuur zou reageren. Lang 
niet altijd is er sprake van een te hoge stroom terwijl de 
temperatuur wel te hoog is. Oorzaak hiervan is het als 
maar kleiner worden van de elektronica waarbij het vaak 
alsmaar lastig is om hotspots te vermijden omdat goede 
koeling weer teveel ruimte in beslag neemt. Ook bij het 
gebruik van vermogens-MOSFET’s kan de temperatuur 
uit de hand lopen door Thermal Runaway. Afbeelding 
1 laat zien wat er daarbij gebeurt. Door toename van de 
temperatuur stijgt de Drain-Source-weerstand Ron. Bij 
gelijk blijvende stroom zal hierdoor het vermogensverlies 
in de FET toenemen waardoor de temperatuur verder 
toeneemt. Doordat de toename van de Ron niet echt de 
stroom beïnvloedt, maar wel de temperatuur laat stijgen, 

kan dit leiden tot temperaturen waarbij de FET 
uitbrandt. Wat daarvan de gevolgen zijn, is 
afhankelijk van de opbouw van de schakeling, 
maar dat dit bijvoorbeeld bij een apparaat dat 
in een stoffige omgeving gebruikt wordt kan 
leiden tot brand, is niet ondenkbaar. 

Thermische	zekering
Thermische zekeringen zijn geen nieuw feno-
meen. Al jaren worden in o.a. koffiezetters en 
transformatoren dergelijke onderdelen ver-
werkt. Daarnaast kennen we de thermische 
beveiligingen zoals de clickson die we ook op 
heel veel plekken tegen komen. Al deze onder-
delen zijn groot en zeker niet geschikt om in 
combinatie met SMD-onderdelen op een print 
geplaatst te worden. Daar komt nog bij dat de 
thermische zekeringen die in o.a. de koffiezetter 
gebruikt worden, niet gesoldeerd mogen wor-
den omdat door het solderen de temperatuur 
zo hoog kan worden dat de zekering vroegtijdig 
overlijdt.
Willen we naar kleinere zekeringen die als 
SMD-onderdelen verwerkt kunnen worden, 
dan vraagt dat om een heel slim onderdeel. 
Het soldeerproces voor SMD’s vraagt om 
een temperatuur van ruim 265 ⁰C en dan zal 
een zekering die rond de 200 ⁰C doorsmelt 
alleen al door het solderen doorsmelten. Het 
is de  Zwitserse firma Schurter gelukt om iets 
te bedenken op dit probleem. Zij hebben een 
thermische zekering gemaakt die normaal bij 
210 ⁰C aanspreekt, maar die probleemloos op 
een print gesoldeerd kan worden. De zekering 
reageert namelijk alleen als er ook stroom door 

loopt. Dat wil dus zeggen dat de schakeling in gebruik moet 
zijn en alleen dan levert een te hoge temperatuur een door-
gesmolten zekering op.
In afbeelding 2 is te zien waar we over praten. Het gebied tot 
150 ⁰C is voor vermogenselektronica over het algemeen geen 
probleem. Voor veel andere onderdelen is deze temperatuur 
al veel te hoog, maar echt problematisch zijn temperaturen 
tot 150 ⁰C niet. Boven deze grens krijgen ook de vermogens-
componenten het zwaar te verduren en kunnen defect raken. 
Loopt de temperatuur nog verder op en komen we ruim 
boven de 200 ⁰C uit dan is de kans dat er brand ontstaat heel 
groot en moet er ingegrepen worden. De USN 1206 doet 
dit. Deze onderbreekt de stroom bij 210 ⁰C.

Te	hoge	stroom
De USN 1206 is gemaakt voor een nominale stroom van  
12 A. Wordt de stroom hoger, dan zal uiteindelijk ook door 
de te hoge stroom de zekering doorsmelten. In afbeelding 3 
is te zien hoe de zekering reageert in de tijd op stromen boven 
12 A. In vergelijking met een normale zekering, verschuiven 
de karakteristieken naar links als de omgevingstemperatuur 
toe neemt. Dit doet een normale zekering niet. Hiervan is 
de karakteristiek redelijk onafhankelijk van de temperatuur.

Tot	slot
Met de USN 1206 heeft Schurter een bijzonder beveiligings-
component gemaakt dat vooral binnen de vermogenselektro-
nica en de auto-elektronica prima dienst zal bewijzen. Wel is 
het een onderdeel dat doorsmelt en zich dus niet reset als de 
temperatuur of de stroom weer gedaald is. De print waarop 
deze zekering toegepast is, dient dus compleet vervangen te 
worden door een nieuw exemplaar wanneer de USN 1206 
aangesproken is.                                                                 •
Voor meer informatie zie www.etotaal.nl/achtergrond. 
Artikel “SMD thermische zekering.”.
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Afbeelding 1. Bij vermogens-
MOSFET’s moet de tem-
peratuur goed in de gaten 
gehouden worden omdat deze 
onderdelen last hebben van 
Thermal Runaway.

Afbeelding 2. Voor vermogens-
componenten is een tempe-
ratuur van 150 ˚C de veilige 
grens. Boven 200 ˚C kan er 
brand ontstaan.

Afbeelding 3. De USN 1206 werkt ook als zekering 
tegen te hoge stromen.


