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	 							elektronicaproductie	

Een printplaat goed solderen is een kunst. Vroeger was er al veel om rekening mee te houden, maar  
zeker vandaag de dag met de huidige miniatuurcomponenten is dat zeker het geval. Was er voorheen  
een kundige hand noodzakelijk, nu moet je beschikken over goede apparatuur om de hedendaagse  
SMD-onderdelen goed te kunnen solderen. Neem alleen al een BGA. Die is met de hand niet meer te  
solderen. Er zijn machines nodig voor reflow-solderen. Door de komst van perfluorpolyether is het conden-
satiesolderen van jaren terug weer herontdekt als alternatief voor infrarood en hete lucht reflow-solderen. 

Solderen met damp
Ook	geschikt	voor	kleine	series

Reflow-solderen met verhitting door infrarood of hete lucht 
is vandaag de dag de meest gebruikte methode om printen te 
solderen. Aan deze methode kleeft echter een aantal nadelen 
die maken dat het lastig is voor een ontwerper om zelf een 
protoprint te vervaardigen. Er zijn kleine ovens te koop en 
het schijnt zelfs mogelijk te zijn om een huishoudoven om 
te bouwen, maar of daarmee de kwaliteit gehaald wordt die 
gewenst wordt, is de vraag. Zeker in een kleine, goedkope 
oven zorgen infrarood en hete lucht slechts zelden voor een 
temperatuurverdeling die overal hetzelfde is (dus geen hot-
spots) en ook nog eens goed in de hand te houden is. Bij 
IR komt daar nog eens bij dat door schaduw de tempera-
tuur onder een onderdeel lager kan zijn dan er boven. Goede 
luchtcirculatie moet er bij hete lucht voor zorgen dat print 
en onderdelen allemaal op dezelfde temperatuur komen, 
maar ook dan komt het voor dat de temperatuur op bepaalde 
plekken op de print toch niet op het gewenste niveau komt. 
Dit alles bepaalt voor een belangrijk deel wat de kwaliteit van 
de soldering wordt.

Damp
Dat reflow-solderen anders kan, is in de jaren 80 van de 
vorige eeuw al aangetoond. Toen heeft men al uitgebreid 
geëxperimenteerd met hete damp als transfermedium, om 
de hitte over te brengen naar de te solderen plekken. Bij dit 
proces speelt overigens condensatie van de damp op de print 
ook een belangrijke rol vandaar dat men praat over conden-
satiesolderen terwijl er in het buitenland gesproken wordt 
van ‘vapor phase soldering’.

In de begintijd werd gewerkt met een hit-
tetransfermedium dat nogal wat nadelen 
had. De belangrijkste waren de nadelen 
met betrekking tot gezondheid en milieu. 
Hierdoor verloor het condensatiesolderen 
aan populariteit en werd het infraroodsolde-
ren de standaard.
Door de komst van Perfluorpolyeter is het 
condensatiesolderen weer herontdekt als 
alternatief voor het infrarood reflow-sol-
deren. Deze stof die door de firma Solvay 
Solexis onder de naam Galden op de markt 
gebracht wordt, heeft de genoemde nade-
len niet waardoor deze techniek probleem-
loos gebruikt kan worden. Daarbij is de stof 
inert, niet brandbaar en is veilig voor de 
materialen die toegepast worden binnen de 
elektronica.

Het	principe
Bij condensatiesolderen wordt in een geslo-
ten ruimte de chemisch inerte en elektrisch 
neutrale vloeistof Perfluorpolyeter tot het 
kookpunt verwarmd. Bij het koken ont-
staat boven de vloeistof een verzadigde 
damp met praktisch dezelfde temperatuur 
als de kokende vloeistof. Indien in deze 
ruimte de geassembleerde printplaten wor-
den gebracht, zal er in eerste instantie damp 

condenseren op het oppervlak omdat de printplaat een 
lagere temperatuur heeft dan de damp. Dit gebeurt totdat 
het gehele oppervlak van de printplaat dezelfde tempera-
tuur verkregen heeft als de damp. Daarna zal de neergeslagen 
vloeistof ook weer verdampen. Dit is hetzelfde principe dat 
je ziet wanneer iemand met een bril vanuit de koude bui-
tenlucht binnenkomt in een warme kamer: eerst zal de bril 
beslaan en daarna zullen de condensdruppels geleidelijk weer 
verdampen.
Doordat de temperatuur bij het kookpunt van de vloeistof 
iets hoger is dan de smelttemperatuur van de gebruikte sol-
deerpasta, zal het soldeer vloeibaar worden, uitvloeien en de 
soldeerverbinding vormen. Als daarna het medium afkoelt, 
zal het soldeer stollen en kunnen de printplaten worden ver-
wijderd uit de proceskamer. 
Omdat de proceskamer niet dampdicht is, kan er zich geen 
druk opbouwen. Dit houdt in dat de temperatuur van de 
damp nooit hoger kan worden dan de temperatuur bij het 
kookpunt. De soldeertemperatuur ligt hiermee vast. Een 
regeling om te voorkomen dat de temperatuur te hoog 
wordt, is dan ook niet nodig. Dit maakt dat de apparatuur 
in feite heel simpel kan zijn. Meer dan een verwarminsele-
ment en een temperatuursensor om de temperatuur een stuk 
boven de print te kunnen meten, is alles wat in feite nodig 

is. De sensor wordt daarbij gebruikt om het soldeerproces te beëindigen, 
want als de damp de sensor bereikt heeft, dan is de print zeker warm genoeg 
geworden.

Waarom	condensatie	solderen?
Voor hedendaagse complexe BGA, FPGA en de andere complex te solderen 
SMD-componenten, is deze soldeermethode de enige methode waarmee je 
relatief simpel (zelfs voor een amateur of hobbyist) dergelijke onderdelen op 
printen perfect kunt solderen. Bovendien kun je, met behulp van eenvoudig 
hulpgereedschap, zonder beschadigingen grote componenten zoals FPGA’s 
eenvoudig verwijderen.
Met name loodvrij solderen is heel kritisch. Een juiste temperatuur die overal 
hetzelfde is alsmede een atmosfeer die geen zuurstof bevat, zijn belangrijk 
voor een goede soldeerverbinding. De egale temperatuur is bij condensatie-
solderen veel gemakkelijker te bereiken. De damp die in eerste instantie op 
de print condenseert komt overal terecht, ook in de kleine kiertjes en hoekjes, 
en zorgt voor het langzaam opwarmen van het geheel. Dit opwarmen gaat 
door totdat print en damp dezelfde temperatuur hebben. De print droogt 
op, maar behoudt wel de temperatuur van de damp. Het soldeerproces of 
ook wel het smelten van het soldeer en het uitvloeien waardoor de gewenste 
verbinding ontstaat, kan nu geheel in een inerte omgeving plaatsvinden. De 
damp heeft immers alle zuurstof verdreven. Een beschermgas zoals stikstof is 
dan ook niet meer nodig. 
Bij dit alles willen we nogmaals aangeven dat de warmteoverdracht plaats-
vindt door een vloeistoffilm, die veel directer en effectiever werkt dan straling 
of luchtverwarming. Hierdoor wordt een extreem hoge efficiëntie bereikt. 
Oververhitting is hierbij onmogelijk omdat de temperatuur van de damp 
niet hoger wordt dan de kooktemperatuur van de vloeistof. De gebruikte 
vloeistof bepaalt dus de soldeertemperatuur.

De voordelen op een rij:
1. Milieuvriendelijk proces
2. Reproduceerbare soldeerprocescondities
3. Geen oververhitting van PCB en zijn componenten
4. Opwarming van de print is onafhankelijk van de vorm of kleur
5. Absolute gelijkmatige verwarming van de print
6.  Condensatie van de damp veroorzaakt een dunne vloeibare film die tot 

in de kleinste openingen doordringt. Hierdoor kan ook zeer goed onder 
componenten zoals BGA’s, FPGA’s betrouwbaar gesoldeerd worden.

7. Goede reproduceerbare temperatuurprofielen
8. Geen oxidatievorming
9. Geen beschermgassen
10.  Geen arbeidsintensieve procedures meer voor het bepalen van de 

gewenste temperatuurprofielen

Voor	iedereen
Voor condensatie-reflow-solderen zijn er verschillende grote professionele 
condensatie-reflow-batchmachine leverbaar voor prijzen tussen de € 6000,- 

en € 18.000,-. De techniek in de machine is echter zo simpel dat het zelfs mogelijk 
is om bij wijze van spreken met potten en pannen uit de keuken een reflow-
machine te maken. Uitgaande van dit feit heeft de firma IMDES CRATIVE 
SOLUTIONS een twee tal kleine, betaalbare condensatiesoldeermachines ont-
wikkeld - de MINI-CONDENS IT & de JUMBO CONDENS_IT (zie afbeel-
ding 1). Beide lenen zich uitstekend voor het solderen van prototypes en kleinere 
productieruns en -batches met hoge kwaliteitseisen. Deze vragen niet meer dan 
een plek op een werktafel en een aansluiting voor de netspanning, dit in tegen-
stelling tot de grote, dure machines die ook nog eens water nodig hebben voor 
koeling. Zoals in afbeelding 2 te zien is, wordt er met lucht gekoeld hetgeen vol-
doende is voor de omvang van de machine. 
Het gehele procesverloop, dat in het kader nader uitgelegd wordt, neemt circa tien 
tot vijftien minuten in beslag. Daarbij is het verbruik van het Galden-medium 
minimaal, zeker als het werkstuk voldoende wordt afgekoeld en tijdens het pro-
ces het deksel gesloten blijft. Een ingebouwde microswitch zorgt er voor dat het 
reflow-proces alleen kan worden opgestart indien de deksel gesloten is. Er komt 
in principe dus geen damp vrij tijdens het proces - dus ook geen schadelijke. Het 
enige dat vrijkomt, zijn de harsdampen van de soldeerpasta.

Tot	slot
De kleine en betaalbare machines van IMDES maken het mogelijk ontwikke-
laars, studenten, maar ook reparateurs (voor zover die er nog zijn) om zelf op 
een goede manier een print met complexe SMD-onderdelen veilig te kunnen sol-
deren. Daarbij mag men een zeer hoge kwaliteit van de solderingen verwachten 
zonder dat onderdelen defect raken door te hoge temperaturen. Wat dit allemaal 
aan voordelen oplevert, hoeft dan ook niet nader uitgelegd te worden.               •
Voor meer informatie zie www.etotaal.nl/achtergrond. 
Artikel “Solderen met damp”.

www.imdes.de

Afbeelding 2. Voor koeling worden ventilatoren gebruikt.

Het	 hier	 beschreven	 procesverloop	 van	 de	 condensatiesoldeermachine	 werkt	 volgens	 de	 zogenaamde	
‘Heat	level	adjustment	methode’.	Met	bijgaande	afbeeldingen	probeer	dit	procedé	wat	te	verduidelijken.

Stap	1
De warmte overdracht vloeistof (Galden) is niet actief, 
kookt niet en bevindt zich in afgekoelde fase. De printpla-
ten worden onder in de proceskamer geplaatst waarna 
de transfervloeistof wordt verwarmd tot deze gaat koken.

Stap	2
De warmteoverdrachtvloeistof (Galden LS 230 
voor loodvrij solderen) is actief, kookt bij  
230 °C en bevindt zich in actieve fase. Damp 
begint op te stijgen tot deze de geassem-
bleerde print bereikt. Op de print condenseert 
damp en temperatuur print loopt op tot 230 °C.

Stap	3
Temperatuur van de print = temperatuur van de over-
dracht vloeistof. Vloeistof op de print verdampt en 
vormt inert gas. Damp komt verder omhoog. Reflow-
proces vindt plaats. Dit duurt circa 10 seconden.

Stap	4
Damp bereikt sensor voor maximale hoogte en ver-
warming wordt afgeschakeld. Ventilatoren starten en 
afkoelen van het medium en print wordt ingang gezet. 
Dampdeken zakt in.

Stap	5
Printen koelen verder af waarna gesoldeerde printen uit 
de proceskamer verwijderd kunnen worden.

Heat	level	adjustment	methode

Afbeelding 1. Een blik in de condensatie-
soldeermachine van IMDES.


