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OBWODY DRUKOWANE
Wykonujemy wszystkie typy płytek drukowanych:

• elastyczne (poliimidowe) jedno, dwu i wielowarstwowe

• sztywno elastyczne

• płytki IMS (rozpraszające ciepło) jedno i dwuwarstwowe

• płytki na laminatach do pracy w bardzo wysokich częstotliwościach

• jednostronne, dwustronne i wielowarstwowe do 18 warstw

• konstrukcje hybrydowe

Jako jedyni w Polsce wykonujemy płytki w technologii HDI (o wysokiej gęstości połączeń):

• otwory ślepe od średnicy 0,1 mm

• otwory wewnętrzne od średnicy 0,15 mm

• otwory przelotowe od średnicy 0,2 mm

• ścieżki od 0,1 mm

• technologia SBU (Sequential Build Up)

• linie sygnałowe z określoną impedancją

Wykonujemy płytki niestandardowe:

• anteny o budowie kompozytowej

• z radiatorami miedzianymi na warstwach wewnętrznych

• ogrzewacze i czujniki

• skomplikowane technologicznie konstrukcje hybrydowe

Oferujemy krótkie terminy wykonania:

• płytki jednostronne od 24 godzin

• płytki dwustronne od 48 godzin

• płytki wielowarstwowe od 3 dni roboczych

• płytki elastyczne od 3 dni roboczych

Mamy ogromne doświadczenie w obróbce różnych materiałów. 
Stosujemy:

• laminaty standardowe < (FR4) z firm Isola, NanYa,

• laminat do pracy w wysokich częstotliwościachdo 10GHz typu FR408 (Isola)

• laminaty mikrofalowe (Rogers)

• laminaty elastyczne (Dupont, Krempel) i inne

Nasi technolodzy służą wsparciem technicznym na wszystkich etapach powstawania projektu:

• wsparcie przy budowie płytek z integralnością sygnałów

• wsparcie przy budowaniu płytek w technologii HDI
• ocena technologiczności budowy płytki 

Na życzenie Klienta wykonujemy projekty ze schematów.
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MONTAŻ ELEKTRONICZNY
Nasze wieloletnie doświadczenie wykorzystywane jest w montażu elektronicznym      
na podłożach sztywnych i giętkich wysoko zaawansowanych zespołów zawierających 
miniaturowe podzespoły od R/C 0201, MELF, SOIC, QFP, BGA, CSP, PLCC. Specjalizujemy 
się w wykonywaniu mało i średnio seryjnych partii produkcyjnych.

Posiadamy nowoczesny park maszynowy składający się z precyzyjnych i wydajnych 
maszyn, dzięki którym proces produkcyjny jest niemal w 100% zautomatyzowany. 
Zatrudniona kadra odznacza się fachowym przygotowaniem, bogatym 
doświadczeniem i dużą innowacyjnością. Grupa wyspecjalizowanych inżynierów dba   
o rozwój i jakość usług produkcyjnych oraz zapewnia kompleksową obsługę zleceń.

Naszym klientom oferujemy wykonanie montażu we wszystkich możliwych    
do zastosowania technologiach:

• montażu powierzchniowego

• montażu przewlekanego

• montażu mieszanego

• montażu jedno- i dwustronnego

• z zastosowaniem kleju i/lub pasty „no clean”

Dodatkowo oferujemy testy elektryczne, funkcjonalne i montaż finalny.

Na życzenie klienta gwarantujemy kompleksową obsługę obejmującą:

• techniczne przygotowanie produkcji

• zakup podzespołów

• dostawę
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LABORATORIUM BADANIA               
WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH

W ramach akredytacji wykonujemy badania elementów elektronicznych,         
płytek obwodów drukowanych, zespołów elektronicznych:

• badania klimatyczne w szerokim zakresie narażeń, szoki temperaturowe

• badania na zgodność z dyrektywą RoHS2 – metoda przesiewowa (XRF) wg IEC 62321

• zawartość zanieczyszczeń jonowych na zespołach i elementach elektronicznych                     
wg IPC-TM-650 2.3.25 Rev C, p. 6

• badania lutowności elementów elektronicznych i płytek drukowanych                                            
wg PN-EN 60068-2-54:2009 i PN-EN 60068-2-69:2008

• badania odporności na udar cieplny i rozwarstwienie płytek drukowanych                                  
wg PN-EN 61189-3:2008 p. 11.2, 11.4

• ocena poprawności wykonania połączeń lutowanych wg IPC-A-610

• ocena poprawności wykonania płytek obwodów drukowanych wg IPC-A-600

• analizy struktury wewnętrznej płytek obwodów drukowanych i elementów elektronicznych 
na zgładach metalograficznych wg IPC-TM-650 Rev E, p. 2.1.1, IPC-A-610 i IPC-A-600

• analizy rentgenowskie (X-Ray) zespołów elektronicznych, elementów, układów BGA i innych

• pomiary grubości warstw na płytkach drukowanych (Ni/Au i Sn na Cu)

LABORATORIUM BADANIA 
WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH

Poza zakresem akredytacji, badania wykonywane są zgodnie z normami 
międzynarodowymi i krajowymi lub w oparciu o wytyczne Klientów. 
Wykonujemy: 

badania połączeń lutowanych i rozwiązywanie nietypowych problemów 
technologicznych:

• analiza defektów połączeń lutowanych i płytek drukowanych

• analizy SEM materiałów i połączeń lutowanych, związków międzymetalicznych

• analizy zanieczyszczeń, identyfikacja nieznanych substancji

• ocena procesów lutowania: na fali lutowia, rozpływowego i innych

badania jakości podzespołów elektronicznych:

• dekapsulacja (budowa wewnętrzna, uszkodzenie struktury i połączeń drutowych) obudowy 
polimerowej i metalowej podzespołów

• kontrola autentyczności podzespołów elektronicznych

badania materiałów do montażu elektronicznego:

• analiza jakości past lutowniczych: zwilżalność, osiadanie, koalescencja

• analiza jakości topników lutowniczych: aktywność, korozyjność, SIR, elektromigracja, liczba 
kwasowa, zawartość części nielotnych, obecność halogenków

• analiza jakości stopów lutowniczych: zwilżalność, napięcie powierzchniowe

Przygotowujemy opinie i analizy dla podmiotów zewnętrznych, w tym ubezpieczycieli, w zakresie 
materiałów, technologii i problemów technologicznych występujących w montażu elektronicznym.

NR AKREDYTACJI AB 045
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Kontakt

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Tele- i Radiotechniczny

ul. Ratuszowa 11

03-450 Warszawa

itr.lukasiewicz.gov.pl

Departament Komercjalizacji i Marketingu

+48 22 590 73 91

elektronika@itr.lukasiewicz.gov.pl

elektronika.itr.org.pl
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Informacje umieszczone w katalogu nie stanowią oferty handlowej  
w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

Sieć Badawcza Łukasiewicz -  
Instytut Tele- i Radiotechniczny
ul. Ratuszowa 11  
03-450 Warszawa
 
elektronika@itr.lukasiewicz.gov.pl
elektronika.itr.org.pl
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