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USŁUGA FORM-IN-PLACE (FIP) 
 
Firma Astat jako pierwsza w Polce uruchomiła system 
automatycznego nanoszenia uszczelnień EMI typu przewodzący 
silikon bezpośrednio na element Klienta za pomocą CNC.  Usługa ta 
zapewnia dużą dokładność i powtarzalność nanoszonych uszczelnień 
wszędzie tam, gdzie mamy ograniczone miejsce do zastosowania 
tradycyjnych uszczelek EMI. 
 

Zalety technologii FIP: 

� Wykorzystywane materiały zapewniają jednocześnie 
właściwości ekranujące EMI oraz ochronę środowiskową 

� Nanoszony materiał jest jednoskładnikowy i utwardza się w temperaturze pokojowej 
� Skrócenie czasu montażu ponieważ uszczelka jest zintegrowana z elementem 
� Szybka możliwość wykonywania prototypów i wprowadzania zmian 
� Niskie koszty przygotowania produkcji 
� Wystarczy bardzo mała powierzchnia pod uszczelkę 
� Różnorodność materiałów pozwala na optymalizację projektu pod kątem skuteczności ekranowania i 

kompatybilności elektromagnetycznej 
� Optymalne wykorzystanie materiału (brak odpadów) 
� Doskonała skuteczność ekranowania 
� Możliwość nanoszenia zarówno na metal jak i tworzywo sztuczne. 

 
Aplikacje FIP: 

Technologia FIP najlepiej sprawdza się wszędzie tam, gdzie jest 
konieczność wykonania małej i skomplikowanej geometrycznie 
uszczelki na bardzo małej powierzchni. Klasycznym przykładem 
aplikacji jest obudowa, w której istnieje kilka separowanych RF 
komór, gdzie nierzadko nie ma możliwości zastosowania tradycyjnych 
uszczelnień EMI. Technologia FIP rozwiązuje ten problem. Ponadto 
pozwala na oszczędność czasu montażu tworząc w łatwy i szybki 
sposób uszczelkę EMI na stałe zintegrowaną z elementem 
urządzenia. 
 
Materiał FIP: 

Nanoszony materiał jest na bazie silikonu RTV wypełnionego w całej 
objętości jednym z poniższych elektrycznie przewodzących 
wypełniaczy:  

� srebrzona miedź,  
� srebrzone aluminium,  
� srebrzony nikiel,  
� niklowany grafit 

Utwardzanie trwa około 24h w zależności od warunków środowiskowych. 
 
Wskazówki konstrukcyjne dla FIP: 

� W celu uzyskania optymalnej skuteczności ekranowania 
powierzchnia elementu, na który nanoszona będzie uszczelka, 
powinna być wysoce przewodząca, ponieważ wymagana jest 
niska impedancja zestyku między nimi. Należy zatem zwrócić 
uwagę na prawidłową obróbkę galwaniczną elementu. 

� Wysokość uszczelki może być regulowania w zakresie od 0,8 
do 1,6mm. 

� Zalecany stopień kompresji uszczelki zawiera się w przedziale 
20-30%. Przekroczenie zalecanego stopnia kompresji 
skutkuje uszkodzeniem uszczelki, zatem zaleca się 
stosowanie ograniczników docisku lub innych rozwiązań 
konstrukcyjnych zapobiegających nadmiernej kompresji 
uszczelki. 

� Ścieżka do nanoszenia uszczelki może być dostarczona w formie próbki, rysunku bądź pliku CAD. 
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Właściwości materiałów FIP: 

 

 FIPSSC FIPSSA FIPSNG FIPSSN 

Wtrąciny 
Srebrzona 
miedź 

Srebrzone 
aluminium 

Niklowany  
grafit 

Srebrzony  
nikiel 

Gęstość 3,3 g/cm3 2,0 g/cm3 2,5 g/cm3 3,6 g/cm3 

Twardość 40 Shore A 50 Shore A 50 Shore A 45 Shore A 

Rezystywność objętościowa <0,01 Ω⋅cm <0,01 Ω⋅cm <0,01 Ω⋅cm <0,01 Ω⋅cm 

Adhezja >50 N/cm2 >50 N/cm2 >50 N/cm2 >50 N/cm2 

Tłumienność 100MHz-10GHz 
zgodnie z (MIL-STD 285) 

100-120dB 85-110dB 85-110dB 90-110dB 

Zalecany stopień kompresji  
(dozwolony zakres) 

25% 
(10%-50%) 

25% 
(10%-50%) 

25% 
(10%-50%) 

25% 
(10%-50%) 

Rezystancja uszczelki <0,5 Ω/cm <0,5 Ω/cm <0,5 Ω/cm <0,5 Ω/cm 

Wydłużenie 100% 100% 100% 100% 

Stopień kompresji 
(70 godz. przy 23oC) 

<20% <20% <20% <20% 

Zakres temperatur roboczych -55..+125oC -55..+125oC -55..+125oC -55..+125oC 

Siła/odkształcenie, 
uszczelka o wysokości 0,8mm 

1,4 N/cm (10%) 
3,3 N/cm (25%) 
14,8 N/cm (50%) 

1,5 N/cm (10%) 
3,5 N/cm (25%) 
16 N/cm (50%) 

2,8 N/cm (10%) 
7,4 N/cm (25%) 
26,4 N/cm (50%) 

1,7 N/cm (10%) 
4,1 N/cm (25%) 
20,7 N/cm (50%) 
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