
door Philippe Van den Abeele

MANAGEMENT Dossier Groene elektronica

INDUSTRIE TECHNISCH MANAGEMENT  JUNI 2006 ■ 31

Vanaf 1 juli 2006 beperkt de ‘RoHS-richtlijn’
(Richtlijn 2002/95/EG) het gebruik van en-
kele gevaarlijke stoffen in elektrische en
elektronische uitrusting. De bekendste be-
perking is dat componenten nagenoeg lood-
vrij moeten zijn en dat er zonder lood moet
worden gesoldeerd. De producten waarop de
beperking slaat, komen in grote lijnen over-
een met deze waarvoor sinds augustus 2005
de terugnameplicht geldt (WEEE-richtlijn).
Het Luikse BEA is wereldwijd marktleider
van detectoren voor automatische deuren.
Michel Peters, corporate product quality ma-
nager: “Dankzij onder meer nuttig advies van
Agoria, is het na lange onduidelijkheid nu ze-
ker dat we niet onder de RoHS vallen. Onze
producten vormen slechts een onderdeel van

een deur die door een professioneel geplaatst
wordt in supermarkten, ziekenhuizen, lucht-
havens, magazijnen enz. Het is dus geen huis-
houdelijk noch een IT-toestel. Toch willen we
aan de RoHS voldoen om nieuwe markten
open te houden voor onze producten en toe-
passingen. We willen ook aan onze klanten die
voor al hun producten RoHS-conform willen
zijn, de garantie geven dat ook wij loodvrije
producten leveren.”

TOELEVERANCIERS CONTROLEREN
BEA legt de specificaties vast voor zijn pro-
ducten en bepaalt welke componenten en
PCB’s de assemblagebedrijven in Europa en
Azië mogen gebruiken. Zelf doet BEA alleen
nog de montage. De overstap naar loodvrije
producten ging niet zonder inspanningen,
maar was goed beheersbaar. Er was daarvoor
al twee jaar geleden een werkgroep opgericht.
Yves Borlez, R&D-manager: “Voor ongeveer
4000 componenten en 400 PCB’s moesten
we nagaan of ze, en vanaf wanneer, RoHS-
conform waren. Sommige leveranciers stap-
pen over op loodvrije onderdelen maar be-
houden dezelfde referentie. We moeten dus in
een overgangstijd in het magazijn duidelijk de
RoHS-conforme onderdelen en geassem-
bleerde stukken scheiden van de niet-con-
forme. Wanneer alle
onderdelen RoHS-con-
form zijn, stappen we
over naar loodvrij solde-
ren. Hierbij zijn geen
ernstige problemen op-
getreden. Onze Aziati-
sche leveranciers en as-
sembleurs, ook in
China, zijn sinds meer
dan een jaar RoHS-con-
form, gezien in Japan al enkele jaren loodvrij
de norm is. Alle Europese zijn sinds begin van
dit jaar RoHS-conform. We hebben een reeks
producten getest en gevalideerd, en dat liep
vlot.”

GEEN GROTE PRIJSSTIJGING
Volgens Michel Peters hebben de toeleveran-
ciers en producenten hun werk goed gedaan.
“Soms wel wat laat, want iedereen rekende op
1 juli 2006, terwijl wij reeds veel eerder som-

mige RoHS-conforme componenten hadden
moeten krijgen om tegen die datum alleen
nog RoHS-conforme eindproducten te leve-
ren. De niet-conforme onderdelen en pro-
ducten kunnen we na die datum gelukkig nog
verkopen buiten de EU. Grote prijsstijgingen
hebben we niet gemerkt. Sommige assem-

bleurs hebben voor de
bestukking van bepaalde
PCB’s alleen hun loon-
aandeel in de prijs ver-
hoogd met 5 tot 10 %.
Componenten werden
niet door het loodvrij
maken duurder, wel
door de prijs van koper.
Sommige leveranciers
leveren momenteel niet

zoals gebruikelijk uit voorraad, en soms zijn
de leveringstermijnen een viertal weken lan-
ger. Het wordt wel wennen aan het feit dat het
loodvrij soldeerproces anders moet worden
gecontroleerd. Of loodvrije producten op de
lange termijn even corrosiebestendig zullen
blijken als loodhoudende heerst geen absolute
zekerheid. Wij hebben intensieve testen ge-
daan met blootstelling aan zoute nevels om
onze solderingen te valideren. Dat gaf ge-
rustellende resultaten.” ■

Vrijwillig loodvrij produceren
Hoewel het bedrijf niet onder de RoHS-richtlijn viel, stapte BEA, producent van detectoren voor
automatische deuren, zonder grote problemen over op loodvrije productie.

Steun voor RoHS
Imec en WTCM ondersteunen samen be-

drijven bij de implementatie van de RoHS-

richtlijn. Adviseur Geert Willems, met er-

varing in productie en R&D bij Alcatel, ont-

wikkelde een 10- stappenplan om de soms

moeilijke weg naar RoHS-conforme pro-

ducten gestructureerd aan te pakken. “Ge-

wijzigde componenten, PCB’s en soldeer-

processen leiden tot een herziening van

het ontwerp van producten. Een bedrijf

moet soms bij tienduizenden, zelfs meer

dan honderdduizend componenten onder-

zoeken om te zien of ze tegen een hogere

soldeertemperatuur bestand zijn. Bij het

omschakelen naar loodvrije productie dui-

ken ook verschillende kwaliteitsproblemen

op, waarvan de oorzaak en onderliggende

mechanismen nog grotendeels onbekend

zijn en nog volop het onderwerp uitmaken

van wetenschappelijk onderzoek. Naast in-

koop en productie kan ook de logistiek een

zware dobber zijn. Niet alle sectoren moe-

ten RoHS-conform zijn en de producten

daar bevatten dus verder loodhoudende

componenten. Die zijn ook nodig voor de

herstelling van bestaande producten.

Systemen voor het beheer van onderde-

len bij leveranciers en bij assembleurs

moeten dus veel meer varianten kunnen

beheren, en dat alleen al is vaak een pro-

bleem.” 

RoHS@wtcm.be

Yves Borlez: “Voor ongeveer 4000 componen-
ten en 400 PCB’s moesten we nagaan of ze,
en vanaf wanneer, RoHS-conform waren.”
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