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Słowniczek
❑ PCB – (ang. Printed Circuit Board) inaczej obwód drukowany

❑ SMD – (ang. Sourface Mount Device) element przeznaczony do montażu 

powierzchniowego

❑ THD – (ang. Through Hole Device) element przeznaczony do montażu 

przewlekanego

❑ SMT – (ang. Sourface Mount Technology) technologia montażu 

powierzchniowego

❑ THT – (ang. Through Hole Technology) technologia montażu przewlekanego

❑ VIA – przelotka. Specjalny otwór zapewniający połączenie elektryczne 

pomiędzy ścieżkami umieszczonymi na różnych warstwach laminatu

Źródło: www.raypcb.com



Słowniczek

Otwór niemetalizowany

Komponent przewlekany
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Słowniczek
Ścieżka

Przelotka

Pad komponentu



Przekrój PCB



Przekrój PCB

Soldermaska

Wykończenie powierzchni, w tym wypadku ENIG

Kulka układu BGA

Wykończenie powierzchni stosuje się w celu ochrony 
miedzianej powierzchni padów lutowniczych obwodów 
drukowanych lutowaną powierzchniową. 

Soldermaska to warstwa lakieru o odpowiednich 
własnościach naniesiona na wykonany już gotowy 
obwód drukowany w celu ochrony przed uszkodzeniami 
mechanicznymi i utlenianiem miedzi



Core vs Prepreg

Core to laminat (substrat) z naniesionym dwustronnie warstwą miedzianą 

Prepreg to półprodukt laminatu w postaci kompozytowych włókien nasączonych żywicą wykorzystywany 

w budowach obwodów wielowarstwowych

Core

Core

Prepreg



Grubość rdzenia (ang. core)

Standardowe grubości rdzenia:

❑ 0,10mm

❑ 0,13mm

❑ 0,21mm

❑ 0,25mm

❑ 0,36mm

❑ 0,51mm

❑ 0,71mm

❑ 1,00mm

❑ 1,20mm

❑ 1,60mm

❑ 2,00mm

❑ 2,40mm

❑ 3,20mm

❑ inne



Grubość prepregu

Standardowe grubości prepregu:

❑ 0,075mm

❑ 0,105mm

❑ 0,185mm

❑ 0,216mm

❑ inne

Prepregi można ze sobą łączyć w celu zapewnienia odpowiedniej grubości (odległości 

pomiędzy sąsiednimi warstwami). Np. 105um + 75um daje sumaryczną grubość 180um



Grubość folii miedzianych

Bardzo często grubość miedzi używanej w produkcji obwodów drukowanych oznaczona jest jako 

0,5oz, 1oz, 2oz, itp..

1oz oznacza że 1 uncja miedzi została rozwalcowana równomiernie na powierzchni 1 stopy 

kwadratowej. 1oz odpowiada grubości miedzi 35um

Grubość miedzi jest ściśle powiązana z zasadami projektowymi (minimalną odległością 

pomiędzy ścieżkami oraz minimalną szerokością ścieżek)

W produkcji PCB stosuje się ustandaryzowane grubości miedzi:

❑ 18um (0,5oz)

❑ 35um (1oz)

❑ 70um (2oz)

❑ 105um (3oz)

Dla aplikacji wysokoprądowych możliwe jest użycie folie miedzianej o podwyższonej grubości.

❑ 350um (10oz)

❑ 700um (20oz)

❑ 1050um (30oz)

Jest to rozwiązanie niestandardowe i tylko niektórzy producenci PCB oferują tego typu folie 

miedziane.



Klasyfikacja obwodów drukowanych wg. liczby warstw

❑ Laminaty jednostronne

- Najtańsza w produkcji konstrukcja

- Nadają się do prostych konstrukcji (małe upakowanie)

- W przypadku laminatów o podłoży aluminiowym jedyna możliwa konstrukcja

- Nie można wykonać otworów metalizowanych

- Laminaty jednostronne (o grubości <0,4mm) mają tendencje do znacznego wyginania się 

pod wpływem obróbki cieplnej

- Stosowane głównie w zasilaczach, sprzęcie AGD

Warstwa ochronna 

(soldermaska)

Substrat dielektryczny 

(podłoże)

Warstwa przewodząca 

(folia miedziana)

Warstwa ochronna 

(soldermaska)



Klasyfikacja obwodów drukowanych wg. liczby warstw

❑ Laminaty jednostronne – przykłady

Źródło: aipcba.com



Klasyfikacja obwodów drukowanych wg. lczby warstw

❑ Laminaty dwustronna (dwuwarstwowa)

- Najbardziej popularna konstrukcja

- Tania technologia

- Może mieć otwory metalizowane oraz niemetalizowane

- Połączenie między warstwami realizujemy przez przelotki lub otwory metalizowane

Substrat dielektryczny (podłoże)

Warstwa przewodząca

Warstwa ochronna (soldermaska)

Warstwa przewodząca

Warstwa ochronna (soldermaska)

Przelotka (via)



Klasyfikacja obwodów drukowanych wg. liczby warstw

❑ Laminaty wielowarstwowe (cztery warstwy i więcej)

- Cena PCB zależy od liczby warstw oraz typu użytych 

przelotek

- Liczba warstw: do 20L (jednak najczęściej do 16L)

- Można używać różne typy przelotek: standardowe, 

micro-via, ślepe, zagrzebane

- Wykorzystywane w bardziej zaawansowanych 

aplikacjach

- Minimalizują problemy związane z EMC (już przy 4L) 

- Konieczność w przypadku używania układów BGA o 

małym rastrze lub dużej liczbie wyprowadzeń



Klasyfikacja obwodów drukowanych wg. typ

❑ Laminaty sztywne

Źródło: NCAB Group



Klasyfikacja obwodów drukowanych wg. typ

❑ Laminaty elastyczne

Źródło: NCAB Group

Jednostronne (IPC 6013 typu 1)

Dwustronna (IPC 6013 typu 2)

Wielowarstwowa (IPC 6013 typu 3)

Substrat dielektryczny (podłoże)

Folia miedziana

Folia miedziana



Klasyfikacja obwodów drukowanych wg. typ

❑ Laminaty sztywno-giętkie (rigid-flex)

Źródło: NCAB Group

Symetryczne (standardowe) IPC6013 typu 4

Asymetryczne IPC6013 typu 5

Część sztywna

Część elastyczna



Klasyfikacja obwodów drukowanych wg. typ

❑ Laminaty sztywno-giętkie (rigid-flex) 

Źródło: NCAB Group

Część sztywna

Część elastyczna

Struktura rigid - multiflex

Struktura „Book binder”



Klasyfikacja obwodów drukowanych wg. typ

❑ Laminaty sztywno-giętkie (rigid-flex) – przykłady

Book binder

Rigid - multiflex



Klasyfikacja obwodów drukowanych wg. typ

❑ Laminaty półgiętkie (semi-flex)

Asymetryczne (standardowe)

Symetryczne (droższe w 

produkcji i nie rekomendowane 

przez producentów PCB)

Źródło: NCAB Group



Klasyfikacja obwodów drukowanych wg. typ

❑ Laminaty rozciągliwe (stretch flex)

Źródło: Wurth Elektronik



Klasyfikacja obwodów drukowanych wg. typ

❑ Laminaty rozciągliwe (stretch flex)

Źródło: Wurth Elektronik



Klasyfikacja obwodów drukowanych wg. typ

❑ Laminaty sztywne

- najbardziej typowy rodzaj płytek

- najtańszy

❑ Laminaty elastyczne

- pozwala na optymalną integrację z obudową urządzenia 

- kłopotliwy montaż elementów

- tendencja do mikropęknięć przelotek podczas długotrwałego zginania

❑ Laminaty sztywno-giętkie

- jednolita konstrukcja bez użycia połączeń typu złącze-przewód-złącze pomiędzy płytkami

- umożliwia na „optymalne” dopasowanie kształtu do obudowy urządzenia

- montaż automatyczny wszystkich PCB w jednym procesie technologicznym

❑ Laminaty semi-flex

- tańsza technologia w porównaniu z laminatami sztywno-giętkimi

- mniejsza liczba cykli zgięć

- mniejszy kąt zgięcia

❑ Laminaty rozciągliwe (stretch flex)

- kłopotliwy montaż podzespołów

- wymaga meandrowania ścieżek

- nowa technologia (ograniczona liczba producentów)



Klasyfikacja obwodów drukowanych wg. podłoża

❑ Laminaty papierowo-fenolowe (typ. oznaczenie FR1, FR2, CEM-1)

❑ Laminaty szklano – epoksydowe (typ. oznaczenie FR4, CEM3, FR408)

❑ Laminaty poliimidowe

❑ Laminaty ceramiczne (typ. oznaczenie RO3000, RO4000)

❑ Laminaty aluminiowe

Najważniejsze parametry laminatu wg podłoża

▪ Stała dielektryczna Er – to względna przenikalność elektryczna laminatu. Ma istotne znaczenie dla 

integralności sygnałowej, impedancji ścieżek i sygnałów High-Speed

▪ Temperatura zeszklenia Tg - Parametr charakteryzujący temperaturę zeszklenia laminatu, której 

przekroczenie powoduje znaczną i gwałtowną utratę sztywności przez laminat. Po przekroczeniu 

Tg ulegają zmianom strukturalnym.

▪ Tangens stratności tan∂ lub Dk - jest miarą tłumienia sygnału, gdy sygnał rozchodzi się wzdłuż 

linii transmisyjnej. W zależności od laminatu wartość Dk jest od 0,02 do 0,001 - im mniej tym 

lepiej. Parametr ten zależy od częstotliwości



Klasyfikacja obwodów drukowanych wg. podłoża

❑ Laminaty papierowo-fenolowe (typ. oznaczenie FR1, FR2, CEM-1)

typ. Er dla FR2 typ. 4,5@1MHz

typ. Tg ok 90stC 

- papier zatopiony w żywicy fenolowej

- najtańsze w produkcji

- dla płytek jednostronnych

- bardzo wchłania wilgoć (podczas lutowania możliwy efekt zwany „popcorning”)

- różnica pomiędzy FR1 i FR2 to inna temp. zeszklenia

- nie nadaje się do metalizacji otworów

❑ Laminaty szklano – epoksydowe (typ. oznaczenie FR4, CEM3, FR408)

❑ Laminaty poliimidowe

❑ Laminaty ceramiczne (typ. oznaczenie RO3000, RO4000)

❑ Laminaty aluminiowe

❑ Laminaty z rdzeniem miedzianym



Klasyfikacja obwodów drukowanych wg. podłoża

❑ Laminaty papierowo-fenolowe (typ. oznaczenie FR1, FR2, CEM-1)

❑ Laminaty szklano – epoksydowe (typ. oznaczenie FR4, CEM3, FR408)

typ. Er 3,8 – 4,9 typ. 4,4

typ. Tg ok 135stC lub w wersji High Tg = 180stC

- włókna szklane zatopione w żywicy epoksydowej

- najbardziej rozpowszechnione laminaty

- duża wytrzymałość mechaniczna

- bardzo słabo wchłania wilgoć

- CEM3 ma porównywalne parametry jak FR4 tylko mniejszą wytrzymałość mechaniczną

- większa powtarzalność i stabilność parametrów dla FR408 (laminaty gęściej tkane)

❑ Laminaty poliimidowe

❑ Laminaty ceramiczne (typ. oznaczenie RO3000, RO4000)

❑ Laminaty aluminiowe

❑ Laminaty z rdzeniem miedzianym



Klasyfikacja obwodów drukowanych wg. podłoża

❑ Laminaty papierowo-fenolowe (typ. oznaczenie FR1, FR2, CEM-1)

❑ Laminaty szklano – epoksydowe (typ. oznaczenie FR4, CEM3, FR408)

FR4 vs „ulepszone” FR4 (np. FR408)

❑ Laminaty poliimidowe

❑ Laminaty ceramiczne (typ. oznaczenie RO3000, RO4000)

❑ Laminaty aluminiowe

❑ Laminaty z rdzeniem miedzianym



Klasyfikacja obwodów drukowanych wg. podłoża

❑ Laminaty papierowo-fenolowe (typ. oznaczenie FR1, FR2, CEM-1)

❑ Laminaty szklano – epoksydowe (typ. oznaczenie FR4, CEM3, FR408)

❑ Laminaty poliimidowe

typ. Er ok. 3,4

typ. Tg 195 – 220stC

- elastyczna polimerowa folię odgrywającą rolę podłoża

- elastyczność !!!

- dobre właściwości elektryczne (niski Er)

- wytrzymałość na wysokie temperatury

- duża absorbcja wilgoci

- wysoka cena

- drogi i kłopotliwy montaż podzespołów

❑ Laminaty ceramiczne (typ. oznaczenie RO3000, RO4000)

❑ Laminaty aluminiowe

❑ Laminaty z rdzeniem miedzianym



Klasyfikacja obwodów drukowanych wg. podłoża

❑ Laminaty papierowo-fenolowe (typ. oznaczenie FR1, FR2, CEM-1)

❑ Laminaty szklano – epoksydowe (typ. oznaczenie FR4, CEM3, FR408)

❑ Laminaty poliimidowe

❑ Laminaty ceramiczne (typ. oznaczenie RO3000, RO4000)

typ. Er 2,2 – 5,9 (ściśle określony)

typ. Tg 240 – 280stC

- niski współczynnik strat Df !!

- bardzo stabilna stała dielektryczna Er !!

- wysoka powtarzalność parametrów

- bardzo duża rezystancja powierzchniowa (istotne przy pracy z mały prądami rzędu fA i pA)

- doskonała odporność na wysokie temperatury

- stosowany głównie w aplikacjach w.cz oraz b.w.cz

- drogi

❑ Laminaty aluminiowe

❑ Laminaty z rdzeniem miedzianym



Klasyfikacja obwodów drukowanych wg. podłoża

❑ Laminaty papierowo-fenolowe (typ. oznaczenie FR1, FR2, CEM-1)

❑ Laminaty szklano – epoksydowe (typ. oznaczenie FR4, CEM3, FR408)

❑ Laminaty poliimidowe

❑ Laminaty ceramiczne (typ. oznaczenie RO3000, RO4000)

❑ Laminaty aluminiowe

- zwiększona pojemność cieplna

- płytki jednostronne

- brak przelotek oraz metalizowanych otworów

- stosowany głównie w aplikacjach LEDowych

- utrudniony montaż podzespołów dla dużych powierzchni PCB



Klasyfikacja obwodów drukowanych wg. podłoża

❑ Laminaty papierowo-fenolowe (typ. oznaczenie FR1, FR2, CEM-1)

❑ Laminaty szklano – epoksydowe (typ. oznaczenie FR4, CEM3, FR408)

❑ Laminaty poliimidowe

❑ Laminaty ceramiczne (typ. oznaczenie RO3000, RO4000)

❑ Laminaty aluminiowe

❑ Laminaty z rdzeniem miedzianym

- bardzo dobra przewodność cieplna (lepsza niż ALU)

- integracja z FR4 (do 4L)

- możliwość użycia SinkPAD

- grubość rdzenia: 1.2mm, 1.4mm, 1.5mm, 1.6mm

- idealna technologia dla aplikacji „High Power”

- jak na razie droga technologia



Klasyfikacja obwodów drukowanych wg. podłoża

❑ Laminaty papierowo-fenolowe (typ. oznaczenie FR1, FR2, CEM-1)

❑ Laminaty szklano – epoksydowe (typ. oznaczenie FR4, CEM3, FR408)

❑ Laminaty poliimidowe

❑ Laminaty ceramiczne (typ. oznaczenie RO3000, RO4000)

❑ Laminaty aluminiowe

❑ Laminaty z rdzeniem miedzianym 

- SinkPAD



Wykończenia powierzchni

❑ HASL – Tin/Lead hot air solder level Selektywne nanoszenie powłoki cynowo

❑ LF HASL – Lead Free hot air solder level Selektywne nanoszenie bezołowiowej powłoki cynowej

❑ ENIG – Immersion gold/Electroless Nickel Immersion Gold Pokrycie niklowane z wierzchnią warstwą 

złocenia

❑ Immersion Sn – Immersion Tin Cynowanie immersyjne

❑ Immersion Ag – Immersion Silver Srebrzenie immersyjne

❑ OSP - Organic Solderability Preservative Powłoki organiczne

❑ ENEPIG – pokrycie niklem, palladem i złotem

Wykończenie powierzchni stosuje się w celu ochrony miedzianej powierzchni padów lutowniczych
obwodów drukowanych lutowaną powierzchniową. Zapewnia ona zachowanie lutowności
obwodów drukowanych po określonym czasie przechowywania PCB oraz zwiększa niezawodność
montażu podzespołów elektronicznych.

Powłoki wykończeniowe nanosi się w procesie produkcji obwodów drukowanych na pady
lutownicze i inne nieosłonięte soldermaską powierzchnie.

W nowoczesnych produkcjach stosowane są różnorodne wykończenia powierzchni różniące się
swoimi właściwościami:



Wykończenia powierzchni

❑ HASL – Tin/Lead hot air solder level Selektywne nanoszenie powłoki cynowo

Typowa grubość 1 – 40 um. 
Przechowalność: 12 miesięcy

Zalety:
1.Doskonała lutowalność
2.Tanie/niski koszt
3.Zapewnia duże okno parametrów procesu
4.Od dawna wykorzystywane w przemyśle / dobrze znane wykończenie powierzchni
5.Toleruje wielokrotne skoki temperatury

Wady: 
1.Różnice w grubości pomiędzy dużymi i małymi padami
2.Nie nadaje się dla SMD i BGA z małym rastrem
3.Mostkowanie przy małych rastrach padów
4.Zawiera ołów



Wykończenia powierzchni

❑ LF HASL – Lead Free hot air solder level Selektywne nanoszenie bezołowiowej powłoki cynowej

Typowa grubość 1 – 40 um. 
Przechowalność: 12 miesięcy

Zalety:
1.Doskonała lutowalność
2.Stosunkowo niedrogie
3.Zapewnia duże okno parametrów procesu
4.Od dawna wykorzystywane w przemyśle / dobrze znane wykończenie powierzchni
5.Toleruje wielokrotne skoki temperatury

Wady: 
1.Różnice w grubości pomiędzy dużymi i małymi padami, ale w mniejszym stopniu, niż HASL
2.Wysoka temperatura lutowania – 260-270oC
3.Nie nadaje się dla SMD i BGA z małym rastrem
4.Mostkowanie przy małych rastrach padów



Wykończenia powierzchni

❑ ENIG – Immersion gold/Electroless Nickel Immersion Gold Pokrycie niklowane z wierzchnią 

warstwą złocenia

Typowa grubość – nikiel 3 – 6 um / złoto 0,05 – 0,125 um. 
Przechowalność: 12 miesięcy

Zalety:
1.Jakość powłoki = doskonale płaska
2.Powłoka stosowana dla małych odległości / BGA / mniejszych komponentów
3.Proces znany i dobrze sprawdzony
4.Powłoka odporna na ścieranie

Wady: 
1.Wykończenie jest kosztowne
2.Ryzyko powstania wad typu „black pad” pod układami BGA. Zjawisko to zmniejsza lutowność padu
3.Możliwe mikropęknięcia na styku miedź-nikiel-złoto podczas udarów/wibracji mechanicznych



Wykończenia powierzchni

❑ Immersion Sn – Immersion Tin Cynowanie immersyjne

Typowa grubość ≥ 1.0µm. 
Przechowalność: 6 miesięcy

Zalety:
1.Jakość pokrycia = doskonale płaskie
2.Metoda przydatna dla małych odległości / BGA / mniejszych komponentów
3.Średnie ceny dla powłok bezołowiowych
4.Dobra lutowalność po wielokrotnych skokach temperatury
5.Najlepszy wybór dla technologii Press Fit

Wady: 
1.Bardzo wrażliwe na dotyk – rękawiczki są obowiązkowe
2.Kłopot z wąsami cynowymi (wiskerami)
3.Nie zaleca się używania masek zrywalnych
4.Krótki czas przechowywania (koniecznie w szafie klimatycznej)



Wykończenia powierzchni

❑ Immersion Ag – Immersion Silver Srebrzenie immersyjne

Typowa grubość 0,12 – 0,40 um.
Przechowalność: 6 miesięcy

Zalety:
1.Jakość pokrycia = doskonale płaskie
2.Metoda przydatna dla małych odległości / BGA / mniejszych komponentów
3.Średnie ceny dla powłok bezołowiowych
4.Dobra przewodność elektryczna
5.Korzystniejsze niż ENIG i HASL pod względem ekologicznym

Wady: 
1.Bardzo wrażliwe na dotyk / matowienie – rękawiczki są obowiązkowe
2.Wymagane jest szczelne opakowanie  – jeśli opakowanie zostanie otwarte i nie wszystkie płyty 
będą wykorzystane, opakowanie należy szybko z powrotem uszczelnić.
3.Wąskie okno operacyjne pomiędzy etapami montażu. PCB musi zostać polutowane w tym samym 
dniu, w którym opuszcza magazyn
4.Nie zaleca się używania masek zrywalnych
5.Dostępność powłoki ograniczona



Wykończenia powierzchni

❑ OSP - Organic Solderability Preservative  Powłoki organiczne

Typowa grubość 0,20 – 0,65 um. 
Przechowalność: 6 miesięcy

Zalety:
1.Idealnie płaskie
2.Metoda przydatna dla małych odległości / BGA / mniejszych komponentów
3.Tanie/niski koszt
4.Powłoka przyjazna środowisku

Wady: 
1.Bardzo wrażliwe na dotyk – rękawiczki są obowiązkowe 
2.Powłoka wrażliwa na zadrapania
3.Wąskie okno operacyjne pomiędzy etapami montażu
4.Ograniczone cykle termiczne, nie zaleca się tej metody dla procesów wymagających wielokrotnego 
lutowania (>2/3)
5.Ograniczona przechowalność – nie nadaje się do długiego magazynowania
6.Materiał trudny do inspekcji
7.Czyszczenie źle założonej pasty lutowniczej może uszkodzić powłokę organiczną



Wykończenia powierzchni

❑ ENEPIG – pokrycie niklem, palladem i złotem

Typowa grubość = nikiel 3–6µm / Pallad wynosi 0,05–0,3µm / złoto 0,05–0,125µm. 
Okres trwałości = 12 miesięcy

Zalety:
1.Wolne od problemów związanych z czarnym padem
2.Wykończenie zanurzeniowe = doskonała płaskość
3.Pallad zmniejsza wpływ niklu na parametry sygnałów „high speed”.
4. Dobrze nadaje się do wieloetapowych cyklów montażu, w tym zawierających techniki wire
bonding, press fit i stosowanie klejów przewodzących
5. Brak ryzyka korozji

Wady: 
1.Drogie wykończenie
2.Niedostępne powszechnie
3.Stopień lutowności zależny od obecności palladu



Przelotki

Otwory metalizowane, które stosowane są w celu zapewnienia elektrycznego 
połączenia pomiędzy warstwami mozaik obwodu.



Przelotki

❑ Standardowe



Przelotki

❑ Zagrzebane – łączą wewnętrzne warstwy



Przelotki

❑ uVIA
- łączą tylko dwie najbliższe warstwy
- mogą występować w stosie lub naprzemiennie
- pozwalają na większe upakowanie elementów
- mają małe średnice otworów ok. 0,1mm



Przelotki

❑ ślepe
- łączą najbliższe warstwy (dwie/trzy) 



Przelotki

❑ Przelotki Typu VI i Typu VII
- Rekomendowane jako Via in Pad



Dziękuję za uwagę
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