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	 printtechnologie

Via’s in pads
Printen	kleiner	en	beter

Bij een print met meerdere lagen ontkom je niet aan via’s 
die het contact tussen de verschillende lagen verzorgen. Hoe 
klein een via ook is, altijd vragen ze enige ruimte op de print; 
ruimte waar we geen pads voor onderdelen kunnen plaatsen. 
Afbeelding 1 toont een deel van een print die van zichzelf 
al vrij ruim opgezet is, maar die door de via’s nog iets groter 
is dan strikt noodzakelijk. De afbeelding laat in ieder geval 
zien dat de via’s ruimte in beslag nemen. Op enkele punten 
zien we nog een nadeel van deze manier van het plaatsen van 
via’s. Boven het IC in het midden zien we dat er korte print-
sporen noodzakelijk zijn om de via met de soldeer-pads voor 
het IC te verbinden. Deze printsporen kunnen voor hogere 
frequenties als antenne gaan werken, hetgeen van invloed 
is op het EMC-gedrag van de schakeling. Ook hebben de 
printsporen een bepaalde mate van inductie wat ook nadelig 
kan zijn voor de schakeling.
Nu zal de extra lengte van de printsporen in veel gevallen 
geen probleem zijn, maar kloksnelheden van microcon-
trollers worden als maar hoger en vele schakelingen wor-
den uitgerust met modules voor draadloze communicatie. 
Dergelijke modules kunnen ongemerkt voor interferentie 
zorgen. Afbeelding 2 laat nog een mooi voorbeeld zien. Dit 
is een deel van een print waarop een BGA geplaatst dient 
te worden. Bijna elke aansluiting van de BGA heeft een via 
nodig om verbinding te maken met de juiste laag in de print. 
Voor een aantal aansluitingen zijn daarvoor zelfs korte print-
sporen nodig die voor EMC-problemen kunnen zorgen. 

Via	in	pad
Voor alle onderdelen op de print is er een pad nodig waarop 
de aansluitpootjes van het onderdeel gesoldeerd worden. 
Deze ruimte is noodzakelijk en kan niet kleiner worden 
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dan noodzakelijk voor een goede verbinding. Wat wel kan 
komen te vervallen is de ruimte voor de via’s. Wanneer we 
de via in de pads verwerken, dan vangen we twee vliegen 
in één klap. Echter, dit gaat niet zomaar. Wanneer we een 
standaard via in de pad zouden verwerken, dan levert dat 
problemen op voor het solderen van het onderdeel. Op een 
open ruimte is immers geen onderdeel te solderen. Voor een 
goede verbinding moet de pad compleet vlak zijn en overal 
te vertinnen zijn.
Met de aanschaf van een nieuwe machine kan Eurocircuits 
dit probleem oplossen. Nadat de via, compleet met door-
metallisering en al in de pad gemaakt is, vult men met deze 
machine het gat met kunsthars. Nadat dit uitgehard is, wordt 
het oppervlak voorzien van een laagje koper. De doorboorde 
pad wordt zo geheel met koper afgesloten en kan het onder-
deel als normaal hierop gesoldeerd worden.
Bij het vullen van de gaten van de via’s zijn er een paar 
beperkingen. De belangrijkste is dat dit proces alleen kan 
bij PTH-gaten (PTH-gat = gat met koperen pad aan boven- 
en onderzijde). Alleen de doorgaande gaten (van boven naar 
beneden) kunnen dus een via Filling krijgen. Blinde en 
begraven via’s kunnen niet op deze manier gevuld worden, 
maar die worden gevuld als gevolg van de prepressstroom 
tijdens het hechtingsproces van de verschillende lagen.

De	voordelen
Duidelijk zal zijn dat een via in een pad minder print-
ruimte vraagt, maar er zijn nog meer voordelen. Doordat de 
gaten gevuld zijn met kunsthars dat uitgehard is, is de print 
mechanisch gezien sterker dan bij open via’s. Daarnaast zijn 
er de al eerder genoemde EMC-voordelen doordat er minder 
printbanen zijn. Met name bij printen waarbij de compo-

nentenzijde voor een groot deel met koper bedekt dat als 
afscherming dienst doet, is er veel minder onderbreking van 
deze laag en is dus de afscherming vele malen beter. Ook is 
de ontkoppeling van de voeding beter omdat er immers veel 
minder inductie door printsporen aanwezig is.

Tot	besluit
Uit het voorgaande zal duidelijk zijn dat het plaatsen van 
via’s in pads de nodige voordelen heeft. Voor het maken van 
de print betekent het wel dat er een aantal extra stappen uit-
gevoerd moeten worden. Het toepassen, gaat dus verder dan 
het alleen maar plaatsen van de via’s in het printontwerp-
programma. 
Bij het bestellen van de print moeten we ook nog aangeven 
wat er met de via’s gedaan moet worden. Voor het vullen van 
de via’s zijn er twee opties, namelijk vullen met resin (kunst-
stofhars) of met soldermask. Deze laatste optie vult alleen het 
gat met de inkt van het soldeermasker om zo te voorkomen 
dat tijdens het solderen de via volloopt met soldeer - een 
methode on te besparen op het soldeermateriaal. Deze optie 
moet u niet hebben voor via’s in pads. Daarvoor moet u de 
eerste methode kiezen.
Voordat u besluit om via’s in pads te gaan toepassen, is het 
raadzaam om u eerst te verdiepen in de manier waarop u de 
files voor de print moet aanleveren en wat er nog meer aan 
regels zijn die door de printfabrikant gesteld worden.         •
Voor meer informatie zie www.etotaal.nl/achtergrond. 
Artikel “Via’s in pads”.
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Afbeelding 4. Dwarsdoorsnede 
van een via in pad.

Afbeelding 1. Via’s nemen relatief 
veel ruimte op de print in beslag.

Afbeelding 2. Onder een BGA zijn heel veel via’s 
nodig om de aansluitingen van het IC te verbinden 
met de juiste laag in de print.

Afbeelding 3. In de pad wordt op de normale manier een 
via aangebracht. Deze wordt met kunsthars gevuld en aan 
beide kanten afgedekt met een laag koper.


