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1.2 Componente electronice de 
uz general (continuare)   



Releul electromagnetic 
Un releu electromagnetic este un întrerupător/comutator electric comandat 
electromagnetic. Releele au ca organ principal de actionare un electromagnet cu 
armătură mobilă (ce poate fi basculantă, rotitoare sau cu mișcare de translație). Aceasta 
acţionează asupra contactelor electrice, modificând circuitul electric în care releul este 
introdus.  



Releu – desene constructive 

Releu neenergizat – contact 
electric între terminalele 1 şi 2 

Releu energizat – contact electric 
între terminalele 1 şi 3 

Atenţie la polaritatea tensiunii aplicate bobinei! Doar anumite relee pot lucra în c.a.! 

■ Contactele unui releu electromecanic pot fi contacte normal deschise (ND) 
sau contacte normal închise (NI). Contactele sunt reţinute în aceste poziţii de 
arcuri sau, uneori, de forţa gravitaţională. 
■ Braţul mobil, pârghia unui releu, se numeşte armătură. Armătura este realizată 
din material magnetic şi este acţionată de electromagnetul format de inductor 
(bobină). Prin acţiunea asupra armăturii se deplasează  mecanic contactele 
releului, care se închid (ND) respectiv se deschid (NI) atunci când releul este 
alimentat. Se mai spune că releul este energizat. 



De obicei, releele se utilizează în electronică pentru a comanda, cu ajutorul unui 
circuit electronic de mică putere, un alt circuit, de mare putere (tensiune, curent). Se 
asigură, astfel, o izolare a circuitului de comandă și a operatorului de circuitul de 
mare putere/tensiune/curent. Suplimentar, comanda se poate face şi de la distanţă. 
 
Un alt motiv pentru utilizarea releelor este atunci când este nevoie de un comutator 
bidirecţional cu performanţe bune de comutare. 

Exemplu: comanda aprinderii unui 
bec alimentat de la rețeaua de 
curent alternativ cu ajutorul unui 
tranzistor și unui releu 
electromagnetic, comanda fiind dată 
de un microprocesor/microcontroler 

Frecvența maximă de comutație: 
sute de Hz 



Releul electronic (Solid State Relay - SSR) 

Acesta poate îndeplini aceeași funcţie ca releul 
electromagnetic, fără a avea, însă, părţi în 
mişcare. 

Exemple de SSR: 

        SSR cu funcționare în c.c. 
Frecvența maximă de comutație: zeci de KHz  

SSR cu funcționare în c.a 
Frecvența de închidere-deschidere: 

sincronă cu cea a tensiunii Va 



Literele "S" sau "D" pot fi înlocuite cu numere care indică mai multe 
întrerupătoare/comutatoare comandate de o singură bobină. De exemplu, 
3PDT indică un releu cu trei circuite electrice acționate simultan. 

Simbolizarea şi codificarea contactelor releelor 



Releul Reed (principiu) 
Releele Reed sun relee de semnal mic care necesită energie mică pentru energizare. 
Sunt preferate la comutarea semnalelor electronice faţă de releele clasice preferate la 
comanda unor tensiuni de alimentare. Se utilizează în echipamente de măsură şi în 
telecomunicaţii. 

Un releu Reed este compus dintr-o pereche de lamele metalice încapsulate într-un 
tub de sticlă sau din plastic şi dintr-o bobină înfăşurată în jurul tubului de 
sticlă/plastic.  
Cele două lamele de contact se magnetizează în aşa fel încât la alimentarea 
bobinei cu curent electric, câmpul magnetic creat face ca lamelele elastice să vină 
în contact.  
Când alimentarea bobinei este oprită, elasticitatea lamelelor le depărtează şi releul 
revine la situaţia iniţială.  

Frecvența maxima de comutație: sute de Hz 



Exemple de relee Reed 

Relee Reed  pentru montarea pe 
placa de circuit imprimat (PCB) 

Releu Reed în capsulă DIP 

Relee Reed diverse 

Detaliu constructiv la unui 
releu Reed 



• Un transformator este un dispozitiv care, prin inducţie electromagnetică, transferă 
energia electrică de la circuitul primar la cel secundar. Tensiunea sau curentul 
rezultat au aceeaşi frecvenţă, dar, de obicei, valoare diferită; 
• În echipamentele electronice, transformatoare sunt utilizate în general pentru a 
asigura tensiunea de alimentare a circuitelor, prin redresarea tensiunii de curent 
alternativ din circuitul secundar; 
• Dacă tensiunea în secundar este mai mare, transformatorul se numeşte ridicător 
sau step-up. Dacă tensiunea în secundar este mai mică, transformatorul se numeşte 
coborâtor sau step-down. 

Transformatorul 



Dacă nu există nicio modificare a tensiunii, atunci se spune că transformatorul are 
un raport de transformare 1: 1. Rolul acestui transformator este de a izola 
galvanic circuitul secundar de cel primar. Aceasta este o cerinţă importantă 
pentru echipamentele electronice alimentate de la reţeaua de tensiune alternativă. 
Transformatorul se mai numeşte transformator separator. Există transformatoare 
cu mai multe înfăşurări secundare. 
În reprezentarea din schemele electronice, înfăşurarea primară este prezentată în 
mod normal în partea stângă iar secundarul sau secundarele în dreapta, astfel 
încât fluxul de semnal sau de tensiuni de alimentare să circule de la stânga la 
dreapta. 

Transformator cu o înfăşurare 
secundară şi redresare cu punte 

Transformator cu două înfăşurări 
secundare şi redresare cu două diode 

(cu priză mediană) 



Transformatoarele uzuale au miez magnetic, dar pot exista şi fără miez. 
Transformatorul fără miez este folosit pentru cuplarea semnalelor de frecvenţe 
mari. 
 
Ca miez magnetic, este folosit de obicei un aliaj de ferosiliciu, la frecvenţe mici (50-
400 Hz), sau ferită (peste 1 kHz). 
 
Miezul de ferosiliciu este realizat sub formă de tole (table) subţiri pentru 
minimizarea pierderilor prin curenţi turbionari. 

Transformator cu 
miez feromagnetic 

(tole “E”+”I”) 

Transformator planar 
(cu miez de ferită) 

Transformatoare cu miez de 
ferită (tip “E” + “E” ) 

miez toroidal 
de ferită 

 Bobină  fără miez  
(cu aer) 



Autotransformatorul este asemănător cu un transformator, dar are în loc de două 
înfăşurări o singură înfăşurare cu priză (mediană). El poate ridica sau coborî nivelul 
tensiunii în funcţie de poziţia prizei.  
Un autotransformator poate să arate similar cu un transformator obişnuit, însă la 
aceleaşi niveluri de curenţi şi tensiuni are un volum mai mic al înfăşurărilor de cupru şi 
al miezului magnetic. Dezavantajul principal al autotransformatorului este faptul că nu 
oferă separare galvanică! 
Multe autotransformatoare se realizează în varianta reglabilă, priza mediană fiind un 
cursor care se deplasează pe înfăşurările autotransformatorului. Autotransformatorul 
reglabil mai este numit şi variac. Faţă de potenţiometru, care reprezintă un divizor 
rezistiv, autotransformatorul este un divizor inductiv. 

Autotransformatorul  



Scule, instrumente și aparate 



Scule, instrumente și aparate 



Scule, instrumente și aparate 



1.3 Standarde și directive în 
industria electronică 



IPC-A-600 Acceptabilitatea plăcilor de circuit imprimat  

IPC-A-610 Acceptabilitatea ansamblelor (modulelor) electronice 



2.10.1.2 Conductor Spacing 
Target Condition − Class 1, 2, 3 
• Conductor spacing meets 
dimensional requirements of the 
procurement documentation. 

Nonconforming - Class 1, 2, 3 
• Defects either do not meet or 
exceed above criteria. 

Acceptable − Class 1, 2 
• Any combination of edge 
roughness, copper spikes, 
etc., that does not reduce the 
specified minimum conductor 
spacing by more than 30% in 
isolated areas. 

Acceptable − Class 3 
• Any combination of edge roughness, copper spikes, etc., 
that does not reduce the specified minimum conductor 
spacing by more than 20% in isolated areas. 

Exemplu (en.) : IPC-A-600 Acceptability of Printed 
Boards 



Exemplu (en.) : IPC-A-610 Acceptability of Electronic 
Assemblies 

Target Condition - Class 1,2,3 
• End joint width is equal to component 
termination width or width of land, 
whichever is less. 

Acceptable - Class 1,2 
• End joint width (C) is minimum 50% of 
component termination width (W) or 50% land 
width (P), whichever is less. 

Acceptable - Class 3 
• End joint width (C) is minimum 75% of 
component termination (W) or 75% land 
width (P), whichever is less. 

Defect - Class 1,2,3 
• Less than minimum acceptable end joint width. 



Directivele UE privind privind impactul proceselor 
industriale asupra calității vieții 
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Directiva pentru Restricția Substanțelor 
Periculoase, (RoHS - 2002/95/EC), din 27 ianuarie 
2003, intrată în vigoare la 1 iulie 2006, limitează sau 

interzice utilizarea unor substanţe specifice - plumb, cadmiu, 
bifenili polibromuraţi (BPB), mercur, crom 
hexavalent şi eteri de bifenili polibromuraţi (PBDE) 
în producția de echipamente electrice/electronice. Unele categorii de 
echipamente, cum ar fi cele destinate domeniului militar, aerospațial, auto, 
parțial din domeniul tehnicii de calcul și pentru unele dispozitive medicale au 
fost exceptate de la aplicare până în 2010. Directiva RoHS nu a putut fi pusă 
în aplicare în domeniile militar și aerospațial deoarece a fost motivată în 
principal de considerente tehnice/științifice; riscul de a folosi aliaje fără plumb 
pentru domeniile militar și aerospațial nu a fost complet evaluat, luându-se în 
considerare întregul ciclu de viață al produselor din respectivele domenii.  
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Directiva UE RoHS2 reformulată (2011/65/UE), 
finalizată în 2012 (2012/50/UE) și intrată oficial în 
legislația UE din ianuarie 2013, a definit categoria 11, 
"alte echipamente electrice și electronice", care nu sunt 
acoperite de către oricare dintre celelalte categorii, pentru care s-a prevăzut 

o prelungire a perioadei de exceptare până în iulie 2019.  
 
Proiectanții, producătorii și utilizatorii de echipamente incluse în categoria 
11 sunt obligați să definească soluții tehnice și tehnologice respectiv 
proceduri de calificare a unor materiale noi pentru utilizarea în domeniile 
exceptate în scopul de a asigura conformitatea RoHS-2, ținând seama de 
necesitățile reale ale mediului față de cerințele de fiabilitate specifice 
aplicațiilor militare, aerospațiale și ale unor specializări medicale definite în 
cadrul categoriei 11. 
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Directiva referitoare la Deșeurile de Echipamente 
Electrice și Electronice (WEEE - 2002/96/EC) din 
27 ianuarie 2003, în vigoare din decembrie 2005, 
reglementează generarea, manipularea sau eliminarea deşeurilor din 
domeniul Echipamentelor Electrice şi Electronice (EEE) cu o 
tensiune de lucru până la 1000 V pentru curent alternativ (c.a.) 
sau de până la 1500 V pentru curent continuu (c.c.), fiind stabilite 
zece categorii de Deșeuri EEE: (1) Aparate de mari dimensiuni de uz 
casnic; (2) Aparate de uz casnic de mici dimensiuni; (3) IT și echipamente 
de telecomunicaţii; (4) Echipamente de larg consum; (5) Echipamente 
utilizate pentru iluminare; (6) Instrumente electrice și electronice; (7) Jucării, 
de agrement şi echipament sportiv; (8) Dispozitive medicale; (9) Dispozitive 
de monitorizare şi de control al echipamentelor; (10) Distribuitoare 
automate. 
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Regulamentul CE - 1907/2006 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 
privind înregistrarea, evaluarea și autorizarea substanţelor 

chimice și restricţiile aplicabile acestor substanţe (REACH), 
este un regulament al comunității europene privind produsele chimice şi 
utilizarea lor în condiţii de siguranţă. Se ocupă cu înregistrarea, evaluarea, 
autorizarea şi restricţionarea utilizării substanţelor chimice. Noua lege a 
intrat în vigoare la 1 iunie 2007. Scopul REACH este de a îmbunătăţi 
protecţia sănătăţii umane şi a mediului înconjurător printr-o mai bună şi mai 
devreme identificare a proprietăţilor intrinseci ale substanţelor chimice. 
 
Principalele consecințe tehnologice în packaging-ul electronic determinate 
de intrarea în vigoare a reglementărilor prezentate sunt în domeniul 
temperaturilor de lucru și al proprietăților termofizice, respectiv fizico-
chimice ale materialelor utilizate. 



Chassis 
• Isolated areas      +  85°C 
• exposure to heat sources  
                               +120°C 
• exposure to oil and 
hydraulic liquids      +175°C  
• the wheel hub 

Attached to the engine 
• Isolated areas   + 85°C 
• on the engine    +140°C 
• exhaust pipes    +205°C!!! 

Attached to the gearbox +150°C 

Passenger  
Compartment 
• Interior of the car,             + 85°C  
   dashboard, console 
• trunk cover, console         +120°C  
   (sunlight)  
• Car roof (sunlight)             +120°C 
 

Trunk or    +85°C  
bellow the  
trunk   

Temperaturi maxime de operare (conform normelor internaționale - en)   

Exemplu (en.): cerință specifică în electronica auto 



25 

În loc de concluzii, după capitolul 1… 



2. Circuite imprimate 

(PCB – Printed Circuit Boards) 
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2.1 Fundamente, clasificări, 
structuri constructive   



 Plăcile de circuit imprimat PCB (Printed Circuit Boards) sau PWB 
(Printed Wired Boards) reprezintă principalul suport şi element de 
interconectare al componentelor electronice, fiind practic fundamentul 
tuturor sistemelor electronice;  
 Plăcile de circuit imprimat sunt de obicei elemente ale unui echipament 
electronic sau părţi ale unui aparat; 
 Din perspectiva packaging-ului electronic, plăcile de circuit imprimat se 
situează pe nivelul ierarhic 2; 
 La începuturile producţiei de aparate electronice, în epoca tuburilor 
electronice, şi chiar după apariţia tranzistoarelor, tehnologia de realizare a 
echipamentelor electronice presupunea interconectarea componentelor 
cu conductoare de legătură prin metoda „punct la punct”; 
 Fiecare componentă era montată individual pe un suport mecanic 
izolator, iar conductoarele de legătură erau lipite sau sudate între 
terminalele sau soclurile componentelor;  
 Ca urmare, produsele erau voluminoase şi aveau o construcţie 
incomodă pentru eventuale reparaţii.  



Echipament electronic vechi (aprox. anul 1960) 

Zonă fără circuit imprimat Circuit imprimat 



Structura generală a unui modul electronic THT 

  

Conector 

Potenţiometre   

Circuite  
integrate     

  

Butoane   Componente optoelectronice     Comutator ON/OFF   

Componente    
discrete     

Transformator   

Structură de   
 interconectare     

  

Gaură de  
prindere cu șurub    

Gaură de  
prindere cu șurub  



 Marcaje pentru tăiere 
(frezare) 

 

Trasee 

Mască de 
inscripţionare 
 (Silk mask) 

Pastile 

“Mitre 
corner” 

Gaură de 
prindere 

 

 
Nume PCB 

 

Text cu cupru 

Mască de lipire 
(Solder mask) 

 

Gaură de 
trecere 

Element mecanic de fixare pentru o 
componentă electronică  

Plan de masă 
(alimentare) intern 

 

Contururi de 
componente 

Structura de interconectare PCB - suportul modulului 
electronic 



Elemente componente ale unui modul electronic cu 
componente THD şi SMD  



Modul electronic virtual (dezvoltat într-un program 
CAD), cu evidenţierea structurii de interconectare asociate 



 

Circuitul imprimat este astăzi cel mai utilizat suport al componentelor 
electronice. Ataşarea componentelor se realizează în special prin lipire cu aliaj 
metalic cu punct de topire scăzut. 

În figură se prezintă un condensator ceramic montat, în variantele SMD şi 
THD. Se observă modul de conectare prin lipire la  circuitul imprimat în cele 
două cazuri. 



Televizor LCD 



Avantajele utilizării  PCB 
 Se pot realiza producţii mari la preţuri unitare reduse; 
 Se reduce dimensiunea şi masa aparatului electronic; 
 Se pot utiliza metode de asamblare automatizate pentru echiparea cu 
componente şi interconectarea prin lipire;  
 Se asigură niveluri ridicate de repetabilitate şi uniformitate ale 
caracteristicilor electrice ale modulelor/sistemelor fabricate. De asemenea, 
nu se modifică caracteristicile electrice şi elementele parazite în cadrul unui 
modul electronic, modificare care ar fi fost posibilă, de exemplu, prin 
operaţiile de asamblare utilizate la tehnica „punct la punct”; 
 Prin poziţionarea componentelor în locuri bine stabilite pe placă, se 
uşurează intervenţiile de mentenanţă şi service în garanție și postgaranție 
ale modulului/sistemului electronic; 
 Se reduce timpul de inspecţie, poziţiile fixe ale componentelor şi traseele 
conductoare imprimate reducând posibilitatea de apariţie a defectelor; 
 Se reduc posibilele defecte de tipul unor conectări greşite, inclusiv scurt-
circuite sau conexiuni lipsă, dacă asamblarea componentelor a fost realizată 
corect.  



Clasificare  
 
• După nr. de straturi electrice: - simplu strat (single layer);  
         - dublu strat (double layer); 
         - multistrat (multi-layer). 
 
 
• După tipul substratului: - substrat rigid;  
     - substrat flexibil; 
     - substrat rigid–flex.  
 
• După criteriul “via” (gaură de trecere): 
    - cu găuri nemetalizate;    

   - cu găuri metalizate (PTH); 
    - cu găuri de trecere speciale; 
    - cu conexiuni obţinute prin tehnologii aditive. 



Tipuri de PCB 

Circuit rigid Circuit flexibil 

Circuit rigid-flex 



Circuit cu un strat  
(simplu strat, simplă faţă ) 

Circuit cu două straturi şi 
găuri metalizate 

Circuit cu patru straturi   
(două planuri de referință) 

Tipuri de PCB rigid 



Tipuri de PCB rigid 

a) 
     
 

b) 
   

 
 

 
   

 

c) 
   

 
 

 
        

d) 
   

  
 

e) 
 

     

  

   
   

 

Tipuri de circuite imprimate a) cu un strat, b) cu două straturi, c) multistrat (straturi 
multiple), d) cu substrat metalic, e) cu strat intern metalic.  

Substrat 
(suport) 
izolator 
Substrat 
(suport) 
 izolator 

Substrat 
metalic 

Strat 
intern 
metalic 

Conductoare 
electrice 



PCB flexibil 

Substrat din material 
plastic:   

Mylar- poliester, 
Kapton- polimidă, 
Teflon- PTFE   

Aplicații: 
sisteme/produse mobile, echipamente 
portabile (masă mică, volum mic).            



Circuitristica unui aparat foto 
(dezvoltată pe un PCB flexibil) 

Substrat -> poliimidă 
    grosime: 127 µm 



Cel mai des întâlnite circuite sunt în prezent cele cu două straturi. Structura unui laminat 
dublu strat de la care se porneşte realizarea unui circuit imprimat este prezentată în 
figura de mai sus. Se observă existenţa unui substrat/suport izolator (dielectric) şi a 
foliilor de cupru ce îl plachează.  

Cele mai răspândite substraturi: FR-2 (pertinax) şi FR-4 (sticlotextolit) 

FR-2 -> celuloză (hârtie) + răşină fenolică 

FR-4 -> fibre de sticlă + răşină epoxidică 

Structura constructivă a unui circuit imprimat 



Strat de Cu (t): 17, 35, 70, 105 µm 
Substrat (h): 0,2….3,2 mm 

Cupru 

Fibre de sticlă 

Răşină 
epoxidică 

Funcţii: 
• Asigură interconectarea electrică între terminalele 

componentelor; 
• Susţine mecanic componentele. 
Circuit imprimat: 
• Interconectările se fac la suprafaţă; 
• Stratul conductor este în special cuprul. Materialul 

conductor asigură nu numai conexiunile electrice 
dintre componentele, dar şi zonele de lipire 
(pastile/pad-uri) ale componentelor. 

 
Substrat (suport): 
• Fibră de sticlă+ răşină epoxidică (FR-4), imaginea din 

dreapta sus; 
• Celuloză (hârtie) + răşină fenolică (FR-2). 

h 

Substrat izolator 

Strat de Cu (t) 

O placă de circuit imprimat, Printed Circuit Board 
(PCB), este compusă dintr-un substrat, realizat din 
material izolator, acoperit cu folii de cupru pe ambele 
feţe (sau doar pe o față). 



Comparaţie între FR-2, FR-4 şi CEM-1 (Composite Epoxy Material) 



Clasificare 
NEMA  

Răşină Întăritor  Descriere  

XXXPC  Fenolică  Hârtie  Hârtie şi răşină fenolică, poansonabilă la 
temperaturi joase 

FR-2 Fenolică Hârtie Hârtie şi răşină fenolică, poansonabilă la 
cald, rezistentă la foc 

FR-3 Epoxidică Hârtie Hârtie şi răşină epoxidică, poansonabilă la 
rece, rezistenţă de izolaţie mare, rezistentă la 
foc  

CEM-1 Epoxidică Hârtie – fibră 
de sticlă 

Miez de hârtie şi răşină epoxidică, plus fibră de 
sticlă țesută la suprafaţă, rezistentă la foc 

 
CEM-3 

 
Epoxidică 

 
Fibră de sticlă 

Miez de fibră de sticlă neţesută şi răşină 
epoxidică, plus fibră de sticlă ţesută la 
suprafaţă, rezistentă la foc 

FR-6 Poliester Fibră de sticlă Fibră de sticlă neţesută şi poliester, rezistentă 
la foc 

FR-4 Epoxidică Fibră de 
sticlă (ţesută) 

Fibră de sticlă ţesută şi răşină epoxidică, 
rezistentă la foc 

Materiale pentru semifabricatele laminate (laminatele) utilizate la circuitele imprimate,  
conform NEMA - National Electrical Manufacturers Association - Asociaţia 
producătorilor din domeniul electric din SUA  



Ţesătura din fibre de sticlă (la FR-4) 
Există o mare varietate de ţesături în funcţie de compoziţia sticlei, 
diametrul firelor, tipul fasciculului (fibrelor), forma şi modul de ţesere etc. 
În figura de mai jos sunt prezentate cele mai întâlnite tipuri de ţesături. 

1080 

7628 

2116 



Schema unei instalaţii pentru realizarea laminatului pe bază de fibre ţesute  



• Cupru (Cu) de înaltă puritate – mai mare de 99%; 
 

• Grosimea foliei de Cu pentru tehnologia substractivă: 
9µm, 17µm (0.5 oz.), 35µm (1 oz.), 70 µm (2 oz.) şi 105 µm; 

 
• Foarte rar sunt utilizate alte metale sau aliaje ale 

acestora:  
 Ag, Al, Sn, Au, Ag – Pd 

 

Folia metalică 



Foliile de cupru pot fi realizate prin două metode: roluire 
mecanică (vălţuire) şi depunere.  

 
Roluirea mecanică este cea mai utilizată metodă pentru 
realizarea foliei de cupru utilizate la fabricaţia laminatelor 
PCB. Foliile obţinute prin laminare (roluire) sunt foarte 
flexibile şi se utilizează în prezent în special pentru circuite 
flexibile. 
 
Depunerea poate fi:   
Depunere electrochimică; 
Depunere chimică (electroless); 
Depunere în fază de vapori; 
Pulverizare catodică (sputtering). 



Instalaţie pentru 
realizarea foliei de 
cupru prin depunere 
electrochimică 

Instalaţie pentru realizarea 
foliei de cupru prin roluire 



Acoperirea de protecţie a suprafețelor 
conductoare (conductor finishing) 

• HASL (Hot Air Solder Leveling) – solderabilitate excelentă, 
probleme de planeitate şi pentru pastile/pad-uri “fine pitch”; 
 

• OSP (Organic Solder Protection) – solderabilitate bună, fără 
probleme de planeitate, protecţie pe durată limitată, se poate 
aplica pe toate substraturile; 
 

• Ag-electroless (Ag depus chimic) - solderabilitate bună, fără 
probleme de planeitate; 
 

• Ni şi Ni-Sn şi-sau Ni-Au – solderabilitate bună, rezistenţă la 
uzură; (ex: ENIG- Electroless Nickel Imerssion Gold) 

În mod uzual cuprul este acoperit cu Sn, Sn-Pb, aliaje pe 
bază de Sn (fără Pb), Au, Ag, Pd (cu grosimi mici, ~ µm). 



“Substraturi speciale” pentru PCB  

 Substrat de sticlă Traseu de Cu 

Folie 
inscripţionare Strat de răşină 

 

Substrat din aluminiu 

Traseu de Cu 

Strat de răşină 

Aplicaţii: circuite cu disipaţie termică 
mare (ex.: LED-uri de mare putere) 

Exemple de “substraturi speciale”, bazate pe sticlă şi 
aluminiu 



Substrat PCB  de 
sticlă 

Substrat PCB  de 
aluminiu 
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