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Noter til printfremstilling 
 

 

Indledning: Her følger en kort gennemgang af printfremstillings-processen – først lidt teori, 

herefter en praktisk guide. 

 

Et print, som der arbejdes med her, består af 3 lag: 

 

Øverst er der et lysfølsomt lag (lag 1). 

Herunder er kobberlaget, som når fremstillingen er færdig, udgør de ledende baner på printet (lag 2) 

Sidst er der det ikke-ledende basis-lag , som typisk kan være glasfiber (lag 3). 

 

 
Figur 1 - opbygning af enkelsidet print 

 

Fremstillingsprocessen: Når printet skal fremstilles, startes der med at udprinte et ”image”, eller et 

billede af printbanerne, som man har udarbejdet i sit printudlægningsprogram. Dette foregår på 

transparent (gennemsigtigt) papir. Her er det yderst vigtigt, at udprintet fremstår så sort og 

kontrastrigt som muligt, for at sikre fuld lysgennemgang hvor man ønsker det, og fuld skygge hvor 

printbanerne senere skal være (mere herom senere). 
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Selve processen består af 3 trin: 

1) Belysningsfasen. 

2) Fremkaldelsesfasen. 

3) Ætsningsfasen. 

 

I belysningsfasen udnytter man, at det ultraviolette lys i belysningskassen ”blødgør” den del af det 

lysfølsomme lag, som rammes af UV-strålerne. Den del af det lysfølsomme lag, som ikke belyses, 

bevarer sine egenskaber – og det er her printbanerne kommer til at ligge. 

 

I fremkaldelsesfasen fjernes den del af det lysfølsomme lag, som blev udsat for UV-stråling i 

lyskassen – altså den del, som ikke var i skygge af printbanerne på det transparente udprint. 

 

I ætsningsfasen bortætses den del af kobberlaget, som ikke er beskyttet af det lysfølsomme lag. 

 

Man kan herefter evt. fjerne resten af det lysfølsomme lag, og herefter lave en kemisk fortinning af 

printbanerne – dette giver det bedste grundlag for gode lodninger, og beskytter samtidigt kobberet 

mod oxidering. 

Ellers kan man lade det lysfølsomme lag sidde da det udgør et acceptabelt ”underlag” for 

komponentlodning, og samtidig, ligesom den kemiske fortinning, beskytter kobberbanerne mod at 

oxidere. 

 

Faldgruber: De to største fejlkilder i processen er: 

 

1) Som tidligere nævnt, at udprintet ikke er kontrastrigt nok – sort skal være helt sort, og der 

hvor der ønskes lysgennemgang, må der ikke være ”svagt gråt” – dette område skal være 

helt gennemsigtigt. 

2) Fejl opstået under fremkaldelsen (develop) – man skal sørge for, at al lysfølsomt materiale 

(lag 1) som blev bestrålet i lyskassen, er væk. 
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Konkret guide: 

 

Inden man går i gang, SKAL man sørge for at sikkerheden er i orden, dvs. man skal bruge: 

 

- Beskyttelseshandsker 

- Kittel 

- Beskyttelsesbriller 

 

Den printer som benyttes, har følgende IP-adresse: 172.16.3.54.  

Den står i lokale A11, og har modelnavnet HP 4250. 

 

VIGTIGT – Printerdrivere skal være indstillet til maksimal kontrast! Printeren som benyttes i denne 

øvelse er, som standard, sat optimalt op i driverindstillingerne – disse indstillinger må ikke 

ændres! 

 

Indstillingerne omfatter bla. følgende, afhængig af printeren og den tilhørende driver – her en 

generel oversigt om laserprintere: 

 

- Min 600 dpi opløsning 

- Evt. Color indstilling skal være sat til Black 

- Evt. coloroutput = Dark 

- Evt. tonerbesparelse = Off 

- Evt. billedkomprimering = Billedprioriteret, High Quality eller lign. 

 

Desuden skal man være klar over, at varmeindstillingen på laserprintere, såkaldt ”Fuser Mode”, skal 

være sat til ”transperant”, ”low” eller lignende, for ikke at ødelægge printeren. 

 

Til sidst skal man sikre sig, at printeren er sat op til at håndtere kraftige papirtyper – herunder er 

opsætningen af dette vist for kopimaskinen (fig. 2 og fig. 3), som står på gangen ved A11 lokalet: 

 

 
Figur 2 - Her placeres folien i indbakken på højre side af kopimaskinen (maskinen på gangen ved A11) 
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Figur 3 - I menuen "Stakfremfører", vælges "Specielle papirtyper" -> "Kraftigt 1" 

 

 Anbring det transperante folie i printeren, og udskriv fra printudlægningsprogrammet. 

 Forvarm lyskassen – sæt timeren på 5 min – herved øger man lysoutput fra rørene med ca. 

50% 

 Check at der er tændt for varmen i fremkalderkammeret og i ætsekammeret – førstnævnte 

indstilles til ca. ”Klokken 2”, og sidstnævnte på max varme – de to kamre er klar til brug, 

når termostatindikatoren slukker, eller når den slukker når man skruer lidt ned for varmen. 

 

 Fjern nu beskyttelsesfolien, som sidder over det fotofølsomme lag på printet – foliens 

formål er både at beskytte printet mod ridser, og undgå at det lysfølsomme lag udsættes for 

”falsk lys”. 

 

 Efter lyskasse-forvarmningen er færdig, skal printet belyses i lyskassen Anbring printet i 

denne, ovenpå det transperante udprint af printlayoutet. Husk at den side af den 

transperante folie, som der er printet på (mørkeste side), skal vende mod printet! 
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Figur 4 - Lyskassens timerindstilling 

 

 Låget på belysningskassen lukkes, og timeren sættes på 4-5 min. 
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Figur 5 - Printfremstillingsmaskinen med fremkaldertank tv, skylletank i midten, og ætsetank th. 

 Printet placeres nu i fremkaldertanken i 30-60 sekunder – printet kan evt. udtages undervejs, 

og her kan man se, om printbanernes struktur er tydeligt synlige – dette kræver dog lidt 

rutine og erfaring at vurdere korrekt. Benytter man fremkalder ”på tube”, som smørres 

direkte på printoverfladen, tager det erfaringsmæssigt lidt kortere tid.  

 Benyttes standard-fremkalderkoncentratet SENO 4006, kan en tid på 10-30 sekunder være 

passende, men hellere lidt for lang tid i fremkaldebeholderen, end for kort. Sørg for, så vidt 

muligt, at holde låget til fremkaldertanken lukket, da fremkaldervæsken nedbrydes ved 

kontakt til atmosfærisk luft.  

 Printet placeres nu i skylletanken, som aktiveres (aktiveringen skaber vand-flow omkring 

PCB). 

 Skyl evt. igen under vandhane. 

 Printet placeres i ætsetanken, som aktiveres – ætsetiden er 10-30 min. (ved ætsetemperatur 

på 40-50° celcius) og alt afhængig af bla. printtype, og hvor mange gange ætsevæsken har 

været anvendt. Når halvdelen af den estimerede ætsetid er gået, vendes printet 180 grader 

(forstået sådan, at den side af printet, som før vendte nedad, nu vender opad i tanken). 

Printet tages jævnligt op og inspiceres, og er færdigætset, når alt uønsket kobber er væk. 
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 Skyl printet grundigt i skylletank, og herefter under vandhane. 

 Man kan evt. fjerne det UV-lysfølsomme lag, som stadig ligger over printbanerne – evt. ved 

brug af ”Strip 120 Fotolak opløser” – se desuden det teoretiske afsnit ovenfor – husk også 

her at skylle printet. 

 Hvis PCB skal ligge i en periode efter fremstillingen, kan det være en god idé at beskytte 

kobberbanerne mod oxydering ved at påføre loddelak.  

 Printet er klar til brug. 
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