
Invloed van het koperbeeld op de PCB

Wie Power zegt, zegt Stroom,
wie Stroom zegt, zegt Koper,
wie Koper zegt, zegt Layout als het over een PCB gaat.

Wat is de invloed van de koperlayout op de productie van 
de PCB en daarna?

Dirk Stans – Eurocircuits



Invloed van het koperbeeld op de PCB

▪De invloed van PCB productiestappen op de koperdiktes

▪De Invloed van de koperdikte op de patroon classificatie

▪De invloed van PCB productiestappen op de spoorbreedtes

▪ Relatie tussen koperdoorsnede enstroom

▪ Invloed van het koper op de mechanica van de PCB

▪ Invloed van temperatuur op de PCB

▪ Power en Digitaal – mixen op een PCB of niet?

▪ Invloed van zware componenten op de PCB en Assemblage

▪ Koelen via heatsink paste



Iser verlies van koperdikte tijdens het etsen van de PCB?

De invloedvanPCBproductiestappenop dekoperdiktes



Wat is de minimale dikte van de koperhuls in de gaten die
de PCB fabrikant volgens de IPC moet garanderen?

De invloedvanPCBproductiestappenop dekoperdiktes



De invloed van PCB productiestappen op de koperdiktes

▪Geleverde basismateriaal heeft toleranties

▪Binnenlagen
▪Minstens 2 x micro ets / cleaning – koperdikte neemt af

▪Buitenlagen
▪Minstens 5 x micro ets / cleaning – koperdikte neemt af

▪Galvanische opbouw van koper – koperdikte neemt toe:
▪ Minstens 20micron in de gaten (Eurocircuits garantie – IPC = 18micron)

▪ Op het patroon is dit afhankelijk van het koperbeeld (Plating Index)

Vuistregel - een evenwichtige koperspreiding geeft 25 à 30% meer koper op 

de banen dan in de gaten

De invloedvanPCBproductiestappenop dekoperdiktes



Geleverd basismateriaal – maximaal +/-10% tolerantie

µm  

µm µm

De invloedvanPCBproductiestappenop dekoperdiktes



Binnenlagen – Print & Etch

µm µm

De invloedvanPCBproductiestappenop dekoperdiktes



Buitenlagen – pattern plate

µm µm

De invloedvanPCBproductiestappenop dekoperdiktes



Buitenlagen  
plating  
index

De invloedvanPCBproductiestappenop dekoperdiktes



Hoe aangeven in eenbestelling?

De invloedvanPCBproductiestappenop dekoperdiktes



Invloed van de koperdikte op de patroon classificatie

De invloedvandekoperdikteop de patroon classificatie



Invloed van de koperdikte op de patroon classificatie

De invloedvandekoperdikteop de patroon classificatie



Wat is detoegelaten tolerantie op spoorbreedtes en
isolaties volgens de IPC?

De invloedvandePCB productiestappenop de spoorbreedtes



Relatie tussen  
koperdoorsnede  
en stroom

4Adoor een spoor van 35µm Cu en  

0,75mm breed of 0.025mm2 geeft  

60°Copwarming

4Adoor een spoor van 70µm Cu en  

0.75mm breed of 0.050mm2 geeft  

20°Copwarming

4Adoor een spoor van 35µm Cu en  

1.50mm breed of 0.050mm2 geeft  
20°Copwarming

Relatie tussen koperdoorsnede en stroom



Koperdoorsnede – stroom - temperatuur

Industriewaarden

• 70µm Cu spoorhoogte buitenlaag

• 0.750mm spoorbreedte buitenlaag

• 0,050mm2 doorsnede

• 4A stroom

=> 20°C temperatuurstijging

IPC minima

• 47.9µm Cu spoorhoogte buitenlaag

• 0.600mm spoorbreedte buitenlaag

• 0,029mm2 doorsnede

• 4A stroom

=> 45 à 60°C temperatuurstijging



Relatie tussen koperdoorsnede enstroom
=> vergeet de diameter van het via gat niet

Diameter = Doorsnede / ( Pi x Plating) - Plating

0.025mm2 doorsnede => betekenteenvia gat van 0,40mm

0.050mm2 doorsnede => betekenteenvia gat van 0.80mm

Relatie tussen koperdoorsnede en stroom



Warp & twist

Wat zijn de aanvaardbaarheidscriteria voor buiging en verdraaiing?
• Voor alle printplaten moeten de buiging en de verdraaiing 1,5% of minder bedragen

• Voor printplaten die SMD-componenten gebruiken (de meerderheid van de printplaten) moeten de 
buiging en de verdraaiing 0,75% of minder bedragen.

Invloed van het koper op de mechanica van de PCB



Warp & twist
Wat kan de PCB ontwerper doen om buiging en verdraaiing te voorkomen?

• Zorg voor een symmetrische koperverdeling. Streef zoveel mogelijk naar een gelijkmatige
koperverdeling over elke laag. Bij multilagen zoveel mogelijk de signaal- en vlakke lagen
symmetrisch rond het midden van de print plaatsen. Als er gebieden zijn met een zeer lage
koperdichtheid en gebieden met een hoge dichtheid of volledig koper, is het een goed idee om 
koper toe te voegen aan de gebieden met een lage dichtheid om de koperverdeling in evenwicht
te brengen. => symmetrie in X en Y als ook in Z richting gewenst

• Kies een symmetrische opbouw van kernen, pre-pregs en koperdiktes.

Wat kan een PCB-producent doen om buiging en verdraaiing te voorkomen?
• Kies basismaterialen die geschikt zijn voor loodvrij solderen. Wij gebruiken bijvoorbeeld IS400 

van Isola of NP155 van Nanya
• Gebruik de juiste persparameters voor multilayers om spanning in de uiteindelijke PCB te

verminderen
• Meng geen materialen van verschillende types of leveranciers, en leg het materiaal op de juiste

manier, schering en inslag, op elkaar bij de opbouw van een multilagen print
• Gebruik horizontale ovens voor het uithardingsproces
• Koel de panelen af op een horizontaal oppervlak (bijvoorbeeld na het solderen met hete lucht)

Wat kan een assemblagebedrijf doen om kromtrekken en verdraaiing te voorkomen?
• Vermijd zware thermische schokken tijdens het soldeerproces door een geschikt soldeerprofiel

te gebruiken

• Organiseer voldoende ondersteuning tijdens het soldeerproces.

Invloed van het koper op de mechanica van de PCB



Hoeveel maal kan je een PCB tot de 

soldeertemperatuur opwarmen?

• Pooling – min materiaal specificaties and max aantal soldeercycli
• T260 = 60min, T288 > 10min & Td = 325°C =>16 cycli
• CTEz = 3.5%
• 1.6mm PCB => 14 cycli 1% faling of 11 cycli 0.1% faling
• 20µm plating
• Tg 145°C=> max operating temp 120°C
• Eurocircuits speelt het zeker => -2 cycli
• Lead-free hot-air solder-leveling involves => -2 cycli

• Dus, gebruik makend van onze minimale gegarandeerde
materiaalspecificatie, mag een standaard Eurocircuits pooling 
PCB met loodvrije HAL afwerking tijdens assemblage 10 keer op 
de loodvrije soldeertemperatuur (=<260°C) gebracht worden -
op voorwaarde dat de PCB voldoende droog is.

• De maximale bedrijfstemperatuur van de printplaat is 120°C.
Invloed van temperatuur op de PCB



Hoeveel maal kan je een PCB tot de 

soldeertemperatuur opwarmen?

Invloed van temperatuur op de PCB



Hoeveel maal kan je een PCB tot de 

soldeertemperatuur opwarmen?

• In feite presteren de materialen die wij momenteel gebruiken, 
Isola IS400 en Nan Ya NP-155F, veel beter dan onze
gegarandeerde minimumspecificaties. Zij hebben de waarden: 
T260=60 minuten, T288>10 minuten, Td=350°C, CTEz=3%, 
Tg=145°C. CTEz=3% zou het basisaantal soldeercycli al op 20 
brengen met 1% uitval in plaats van 14 cycli.

• De via-betrouwbaarheid neemt af in de loop van de tijd en met 
elke toegepaste soldeercyclus (bijvoorbeeld, 8 cycli bij 4,6% 
loss/cycle komt neer op +/-37% verlies van de 
levensverwachting).

• Gebruik voor een betere betrouwbaarheid grote vias en beperk
de dikte van de printplaat. De laminaat-CTEz en de CTE onder de 
temp Tg zijn de dominerende via-betrouwbaarheidsparameters.

Invloed van temperatuur op de PCB



Hoeveel maal kan je een PCB tot de 

soldeertemperatuur opwarmen?

CTEz, a1, a2: expansie in de z-richting

Invloed van temperatuur op de PCB



Tijdens het solderen

• Tombstoning
• koper niet in balans

• Cold spot
• Koper niet in balans
• Schaduw van een grote component
• Geen gebruik van thermals bij golfsolderen

• Doorbuigen
• Te lang boven Tg in het soldeerproces
• Slecht ondersteund tijdens het solderen

• Vapor Phase – zijn de componenten luchtdicht?

• Via Crack – thermische shock op een kleine via in een dikke print

Invloed van temperatuur op de PCB



Tijdens het gebruik

• Gebruikstemperatuur boven Tg of er kort bij vervormt de PCB, 
zeker met gewicht erop van zware componenten

• Voor de componenten zelf moet men opletten aan welke
gebruikstemperatuur men ze kan blootstellen. vb ELCO

• Hoge temperaturen, zeker in combinatie met een hoge
vochtigheid, vermindert de levensduur van elektronica in het 
algemeen maar in het bijzonder van de PCB.

• Corrosie
• Groeien van kortsluitingen door potentiaal velden

Invloed van temperatuur op de PCB



Power + Digitaal – geen goede match op een PCB

Power
• Hogere stromen

• Dikker koper
• Bredere sporen
• Bredere isolatieafstanden

• Grotere via’s

• Dikkere PCB
• Grotere via’s

• => Veel koper = extra aandacht
• Layout
• Doormetaliseren
• Bow & Twist
• Solderen (langer 240°C)

• Potentiaalverschillen extremer
• Kans op CAF kortsluitingen

• Zware componenten

• Koelelementen

Digitaal
• Kleine stromen

• Kleine componenten met hoge 

densiteit van plaatsing
• Fijne sporen en isolaties
• Dun koper
• Kleine via’s

• Standaard dikte PCB of dunner

• Soms te hoge frequency
• => speciaal PCB materiaal

Power en Digitaal - mixen of niet?



Gebruik van zware componenten

Invloed van zware componenten op de PCB en Assemblage 

• Gevaar voor doorbuiging van de PCB tijdens het solderen en bij
gebruik op hoge temperaturen

• Neiging om dikkere PCB’s te gebruiken wat grotere via’s vergt en
zet de lange termijn betrouwbaarheid onder druk vanwege de 
thermische stress op de via’s.

• Opletten bij de plaatsing/intekening op de PCB:
• Shadowing van andere componenten -> cold spot

=> aandacht voor de “court yard”
• Meestal vergt dit solderen via selective wave technologie. 

Plaats voorzien op de onderkant voor het bewegen en de 
grootte van de nozzle/wave
=> aandacht voor de “keep out” zones



Heatsink Paste

Koelen via heatsink paste



Interessante stories

• Copper fills – mechanically speaking

• On the keepout

• Good courtyards make good neighbours

• Let’s talk about outlines

• Understanding annular rings

• How Often Can You Raise a Eurocircuits PCB to 

Lead-free Soldering Temperatures?

• Understanding Manufacturing Tolerances on a PCB

• The Complex Story of PCB Thickness

• PCB Design Guidelines

• PCB Assembly Guidelines

• PCB Manufacturing Technology

• Assembly Manufacturing Technology

• The Function of Beautiful

https://www.eurocircuits.com/blog/copper-fills-mechanically-speaking/
https://www.eurocircuits.com/blog/on-the-keepout/
https://www.eurocircuits.com/blog/good-courtyards-make-good-neighbours/
https://www.eurocircuits.com/blog/lets-talk-about-outlines/
https://www.eurocircuits.com/blog/understanding-annular-rings/
https://www.eurocircuits.com/blog/how-often-can-you-raise-a-eurocircuits-pcb-to-lead/
https://www.eurocircuits.com/understanding-manufacturing-tolerances-on-a-pcb/
https://www.eurocircuits.com/blog/the-complex-story-of-pcb-thickness/
https://www.eurocircuits.com/pcb-design-guidelines/
https://www.eurocircuits.com/pcb-assembly-guidelines/
https://www.eurocircuits.com/pcb-manufacturing-technology/
https://www.eurocircuits.com/assembly-manufacturing-technology/
https://www.eurocircuits.com/blog/the-function-of-beautiful/


• Prototypes & Small Series, produced & assembled in house

• Almost 100% of our sales = online

• 2020 figures:

• +/- 450 Eurocircuitscolleagues

• + 12.000 professional customers (20.000 users) in  
Europe

• + 110.000orders

• + 88%orders with lead times =< 5WD

• 32M€ consolidatedsales

• Started 1991, is Belgian and isprivately owned

• Factories in Hungary, Germany & India

• Local sales in Belgium (HQ), France, Germany,Switzerland,  
Italy, Spain, UK and Hungary

Wie zijn we ?



Slides voor het behandelenvan  
mogelijke vragen



Rariteiten – koper tot aan de rand van de PCB

Bedrijfslogo

▪ De minimale afstand tussenhet koperpatroon en de rand van de PCB:
▪ Voor PCB met gefreesdecontouren:

▪ 0,25 mm (10 mil) opbuitenlagen

▪ 0.40mm (16mil) op binnenlagen

▪ Voor PCBs met score(V-cut):
▪ 0,45 mm (18 mil) op buiten- enbinnenlagen

▪ Moet een kopervlak tot aan de rand van de PCB reiken, geef dit dan duidelijk aan in de mechanische laag.

▪ Gebruik enkel koper tot aan de rand van de PCB indien dit absoluut noodzakelijk is:
▪ Hetkoper kan scheuren tijdenshet contour frezenwattot een ruwe en/of scherpe contour kan leiden.
▪ Tussen de lagen kunnen sneller elektrische kortsluiting ontstaan.
▪ Koper tot aan de randvan de PCB is NIETcompatibel metV-cut.



Rariteiten – PTH in de rand van de PCB

Bedrijfslogo

▪ Er moet voldoende vrije ruimte aan de rand van de PCB zijn om deze tijdens de  
fabricage in het productiepaneel vast tehouden.

▪ Pads op de boven- en onderste laag is nodig (waar mogelijk ook op binnenlagen)  
om de metalisatie in het halve gat stevig aan de het basismateriaal te verankeren.

▪ Over het algemeen moeten de gaten zo groot mogelijk zijn om een goede soldering  
te garanderen. We raden 0,80 mm en hoger aan. Minimale eindmaat mogelijk is  
0,5 mm met het centerpunt pal op de rand van de PCB.

▪ Alle afwerkingen zijn mogelijk, maar onze voorkeur gaat uit naar selectiefgoud  
(ENIG).



Rariteiten – platen van de PCB rand

▪ Voor plating van de PCB rand, moet er koper aanwezig zijn op de boven- en  
onderlaag met een minimale breedte van 0,5 mm vanaf de rand van de PCB naar  
binnen.

▪ Omdat we tijdens de fabricage de PCB in het productiepaneel moeten vast houden,  
kunnen we niet 100% van de rand platen. Er moeten enkele vrije plaatsen zijn  
zodat we routetabs kunnenplaatsen.

▪ Geef duidelijk aan in een mechanische laag waar u plating nodig heeft.

▪ Selectief chemisch nikkel-goud (ENIG) is de enige afwerking die geschikt is voor  
platen van de PCBranden.



Rariteiten – PCB rand is een connector

▪ Selectief chemisch nikkel-goud (ENIG) ofwel hard goud (plated gold met een  
goud lag die 10x dikker is) zijn de enige afwerkingen die geschikt zijn voor  
rand connectoren.

▪De pads zijn maximaal 30mmlang

▪De binnenlagen zijn vrij van koper aan die rand van de PCB

▪De kant schuinen we aan voor makkelijke penetratie in de connector



Conductive Anodic Filament of CAF ->kortsluiting

▪Potentiaal verschil voor handen (Anode en Kathode)
▪ # zo kleinmogelijk

▪ Afstand zo groot mogelijk

▪ Spanning zo laagmogelijk

▪Water – vocht (is het electrolyte)
▪ Opname capaciteit van het basismateriaal (Pooling mat0,18%)

▪ Zorg van de PCB fabrikant (Thermische shock, drogen,enz…)

▪ Zorg van de bestukker (Temp hoogte en aantal, wassen, drogen,…)

▪ Omstandigheden waarin de PCBs in de field wordengebruikt

▪Een weg in het laminaat (mogelijke weg voor de ionen)
▪ Eigenschap van het basismateriaal (Pooling – square woven)

▪Temperatuur is een versneller van hetproces



Conductive Anodic Filament of CAF ->kortsluiting



Conductive Anodic Filament of CAF ->kortsluiting



Conductive Anodic Filament of CAF ->kortsluiting



Comparative Tracking Index

▪ Lekstroom over de oppervlakte van dePCB

▪Oorzaken:
▪ Vuil

▪ Vocht

▪ Beinvloed door:
▪ Spanningsverschil

▪ Temperatuur

▪ Classificatie gebaseerd op labotesten -> CTI value  
(Standaard Eurocircuits pooling materiaal = PLC3)



Zoekt u meer info – hier een paar nuttige links

▪Understanding Manufacturing Tolerances ona PCB
https://www.eurocircuits.com/understanding-manufacturing-tolerances-on-a-pcb/

▪ PCB Design Guidelines
https://www.eurocircuits.com/pcb-design-guidelines/

▪ 10 Rules for Better Data – Avoid PCB Design issues
https://www.eurocircuits.com/10-rules-for-better-data/

▪ PCB and AssemblyServices You Can Order
https://www.eurocircuits.com/pcb-and-assembly/

▪ The Optimum PCB Design Flow – Right First Time
https://www.eurocircuits.com/pcb-design-flow-optimized-and-pcb-cam-in-the-eccloud/

▪ Technical Terms andAbbreviations
https://www.eurocircuits.com/technical-terms-and-abbreviations/

http://www.eurocircuits.com/understanding-manufacturing-tolerances-on-a-pcb/
http://www.eurocircuits.com/pcb-design-guidelines/
http://www.eurocircuits.com/10-rules-for-better-data/
http://www.eurocircuits.com/pcb-and-assembly/
http://www.eurocircuits.com/pcb-design-flow-optimized-and-pcb-cam-in-the-eccloud/
http://www.eurocircuits.com/technical-terms-and-abbreviations/

