
 

De microchip 
Het brein van de computer 
 

Dankzij de uitvinding van de microprocessor - oftewel de chip - hebben we nu onze PC's. 
Vóór die tijd waren computers zo groot als 20 koelkasten! In deze clip zie je hoe een chip 
klaar gemaakt wordt voor gebruik. 
  
Het werken met een microchip begint met een vierkant keramisch plaatje. Hier komt zo de 
chip op te liggen. Er wordt eerst een laagje flux op gedaan, een soort chemische lijm. 
Daarmee wordt de chip vastgeplakt vóórdat hij wordt vastgesoldeerd.  

De computerchips komen kant en klaar aan bij de fabriek. Alle schakelingen zitten dan al op 
hun plek. Op elk keramisch plaatje komt een chip. De machine zorgt ervoor dat iedere chip 
precies op de goede plaats terechtkomt. Met een microscoop wordt het goed gecontroleerd.  

Nu gaan de computerchips en de plaatjes de oven in. De bolletjes tin die op de chip zitten 
smelten, en dat zorgt ervoor dat de chip nu vastgesoldeerd zit. Er moet ook nog een 
aluminium dekseltje over de chip heen komen. Dat is om hem te beschermen en ook om de 
warmte af te voeren. Een robotarm pakt 4 dekseltjes tegelijk en plaatst ze over de chips. 
Ze gaan dan nog een uur in een soldeeroven van 150 graden.  

Nu moet er nog iets op komen waarmee de chip verbonden wordt met een computer. 
Bijvoorbeeld een aantal piepkleine staafjes van tin. Tin is namelijk een hele goede 
stroomgeleider. Een apparaat rolt de staafjes net zolang heen en weer tot ze door de 
gaatjes vallen. Dan staan ze rechtop, zodat ze straks makkelijk op het plaatje gezet 
kunnen worden. Er komt een dikke laag kleefpasta op. De staafjes worden daar van 
onderaf in gezet. Een robotarm zet de chip op de kleefpasta met staafjes.  

Zo, nu heb je een computerchip met wel duizend verbindingen. In plaats van staafjes kun 
je ook tinnen bolletjes gebruiken. Daarmee kun je een nóg betere verbinding maken, omdat 
bolletjes sterker zijn én betrouwbaarder. Ook dié worden vastgeplakt met lijm.  

Nu worden de chips gewassen om het teveel aan lijm en andere viezigheid af te spoelen.En 
dan volgt een kwaliteitscontrole: 12 uur in een oven van 140 graden.De chips zijn nu klaar. 
Ze worden naar een andere fabriek gebracht en daar in een computer gezet. 


