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Masters DFM  
(Design for Manufacturing)  
– projektowanie pod kątem produkcji

Masters DFM  
(Design for Manufacturing) 

Poznaj główne zasady DFM  
podczas projektowania  
urządzeń elektronicznych

1. Dobór komponentów
 Każdy komponent posiada zakres tolerancji po-

szczególnych parametrów. Dobierając odpowiednie 
elementy elektroniczne należy pamiętać o zmien-
ności niektórych parametrów na skutek starzenia 
się materiałów oraz pod wpływem zmian warunków 
środowiskowych. Projekt gotowego wyrobu powi-
nien być jak najmniej czuły na zmienność parame-
trów poszczególnych części.

2. Zanim opracujesz płytę PCB
a. Ustal minimalne wymagania technologiczne 

producenta PCB (np. minimalna grubość ścieżki, 
minimalna średnica otworu). Nie należy tych wy-
magań przekraczać.

b. Określ jak będzie przebiegał proces montażu 
modułu elektronicznego (np. montaż SMT i lu-
towanie na paście, montaż SMT na kleju i luto-
wanie na fali, montaż THT i lutowanie na fali, 
montaż THT i lutowanie ręczne, lutowanie selek-
tywne).

c. Zapoznaj się z wymaganiami i ograniczeniami da-
nej technologii montażu

Learn the main DFM principles  
when designing electronic devices

1. Selection of components 
 Each component has a tolerance range for individual 

parameters. When choosing the right electronic 
components, we must remember about the variability 
of some parameters and take into consideration 
materials aging and influence of changes in different 
environmental conditions. The design of the finished 
product should be little sensitive to the variability of 
individual parts parameters.

2. Before developing a PCB
a. Set the minimum technological requirements 

for the PCB manufacturer (e.g. minimum track 
thickness, minimum hole diameter). These 
requirements should not be exceeded.

b. Specify how the electronic module assembly 
process will be carried out (e.g. SMT assembly 
and soldering on paste, SMT assembly on glue 
and wave soldering, THT assembly and wave 
soldering, THT assembly and manual soldering, 
selective soldering).

c. Familiarize yourself with the requirements and 
restrictions of the assembly technology

DFM to zbiór zasad pozwalających na projek-
towanie urządzeń z uwzględnieniem wymagań 
procesów produkcji. Pozwala to na obniżenie 
całkowitych kosztów wytworzenia wyrobów. 

DFM is a set of rules that allows you to design 
equipment according to the requirements of 
production processes. This allows reducing the 
total costs of products manufacturing.
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3. Standards and norms
 The location of components on the PCB should be 

carried out in accordance with the recommendations 
of the standards of the IPC-2220 series.

4. SMT soldering pads
 SMT solder pad sizes should be in accordance with 

the manufacturers‘ recommendations or IPC-7351 
standard. For wave soldered SMD components, 
they must be properly arranged and used enlarged 
soldering pads.

5. PCB coverage
 Appropriate coverage (HASL, ENIG, chemical tin, 

etc.) should be selected taking into account SMT 
assembly requirements and expected product 
reliability.

6. What‘s next
 After completing the trial batch, you should collect 

information about problems in the production 
process and, as far as possible, try to eliminate 
them through changes in the product design.

From design to production

We offer comprehensive assembly services for 
electronic modules. As a component distributor we 
provide full access to electronic components and 
manufacturers’ know-how. We assemble small and 
medium volume batches and prototypes alike. High 
volumes are subcontracted with full supervision by 
our engineers. Manufacturing processes and all used 
components are fully RoHS compliant. Our offer 
includes also a wide range of additional services: 
testing, mechanical assembly, packaging, application 
of protective coatings and prototypes assembly.

3. Standardy i normy
 Położenie komponentów na PCB należy realizować 

zgodnie z zaleceniami norm z serii IPC-2220.

4. Pola lutownicze SMT
 Rozmiary pól lutowniczych SMT powinny być zgod-

ne z zaleceniami producentów lub normy IPC-7351. 
Dla komponentów SMD lutowanych na fali, należy 
je odpowiednio ułożyć oraz zastosować powiększo-
ne pola lutownicze.

5. Pokrycie PCB
 Należy wybrać odpowiednie pokrycie (HASL, ENIG, 

cyna chemiczna itp.) mając na uwadze wymagania 
montażu SMT i oczekiwaną niezawodność wyrobu.

6. Co dalej
 Po wykonaniu partii próbnej należy zebrać infor-

macje o problemach w procesie produkcji i na tyle 
na ile to możliwe starać się je wyeliminować przez 
zmiany w projekcie wyrobu.

Od projektu do produkcji

Oferujemy kompleksowe usługi montażu modułów 
elektronicznych. Zapewniamy pełną obsługę od mo-
mentu złożenia zapytania, poprzez proces ofertowania, 
realizację zamówienia i obsługę gwarancyjną. Wielolet-
nie doświadczenie związane z dystrybucją i produkcją 
umożliwia nam szerokie wsparcie klientów w zakresie 
optymalizacji kosztów wykonania produktu zarówno 
pod kątem użytych materiałów, jak i procesu montażu. 
Nasza oferta obejmuje oprócz samego montażu mo-
dułów elektroniki szeroki zakres usług dodatkowych 
związanych z testami, montażem mechanicznym, 
pakowaniem, nakładaniem powłok ochronnych oraz 
montażem prototypów. 

Masters oferuje kompleksowe usługi 
montażu modułów elektronicznych 
z materiałów powierzonych i/lub własnych.

Zapewniamy pełną obsługę od momentu 
złożenia zapytania, poprzez proces 
ofertowania, usługi projektowe, realizację 
zamówienia i obsługę gwarancyjną. 

Zachęcamy do kontaktu: 
masters@mastes.com.pl


