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Płytki Obwodów Drukowanych (PCB)
Studium przypadku #8,

(Polska)
Profill S.C. jest małą firmą prywatną istniejącą od 1996 roku. Specjalizuje się
w montażu SMT jak również oferuje płytki obwodów drukowanych (PCB) i
inne usługi związane z montażem zespołów elektronicznych.
Przedstawiciele firmy Profill Panowie Kacper Kostrzewa i Piotr Kalbarczyk
mieli możliwość uczestniczyć w indywidualnym szkoleniu dotyczącym
zagadnień Oceny Cyklu Życia Produktów (LCA) dla sektorów PCB i
elektroniki oraz praktycznego wykorzystania narzędzia do uproszczonej
analizy cyklu życia produktów „LCA to go”. Szkolenie przeprowadzili
przedstawiciele ITR w trakcie wizyty w firmie Profill w dniu 9.IX.2014 roku.
Do testów praktycznych narzędzia “LCA to go” wytypowano płytkę obwodu
drukowanego z produktu reklamowego o nazwie: “Choinka” (Rys.1).
Analizowano wpływ rodzaju powłoki oraz miejsca wytwarzania na
ekologiczność badanej płytki, czyli celem minimalizacji niekorzystnych
parametrów środowiskowych wpływających na cykl życia produktu
końcowego. W badaniach wykorzystano moduł podstawowy dla sektora PCB.

Rys. 1. Płytka drukowana analizowana podczas studium przypadku.
W wyniku przeprowadzonych analiz z użyciem narzędzia “LCA to go”
stwierdzono, że przy koniecznych krótkich terminach dostawy bardziej
ekologicznie jest wykonać PCB w Polsce niż w Chinach, głównie z uwagi na
istotny wpływ transportu lotniczego. W przypadku doboru powłoki finalnej na
PCB bardziej ekologiczna była powłoka Sn niż powłoka ENIG. Wpływ na to
miały głównie zużycie materiałów i energia podczas procesów wytwarzania
PCB oraz około 10% większe zużycie wody w przypadku PCB z ENIG (Rys.
2).
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Oceniając zastosowane narzędzie “LCA to go” Pan Kostrzewa stwierdził, że
„Kontakt z narzędziem znacząco poprawił moją wiedzę na temat cyklu życia
produktów. Samo narzędzie jest łatwe w użyciu, a jego wyniki można
wykorzystać do poprawy efektywności środowiskowej produktów. Bardzo
zaskoczyły mnie informacje na temat poziomu zużycie wody podczas
produkcji płytek drukowanych, nie byłem świadomy, że są to tak duże ilości.
W przypadku naszej firmy zamierzamy wykorzystać narzędzie do celów
marketingowych oraz do generowania raportów LCA dla odbiorców naszych
produktów, gdy wejdą w życie stosowne wymagania w tym zakresie lub będą
o nie prosili”.

a)

,

Fig.2. Przykład raportów dla badanego produktu ”Choinka v.1.0”
wyprodukowanego w Polsce, w wersji z powłokami: a) ENIG i b) Sn,
uzyskane z wykorzystaniem narzędzia „LCA to go”.

