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Zestaw lutująco–
rozlutowujący LF–7000

Serwisowanie współczesnych 
urządzeń elektronicznych coraz 
rzadziej polega na wyszukiwaniu 
uszkodzonego elementu na płytce 
i jego wymianie na nowy, sprawny. 
Najczęściej koszty z tym związane 
przekraczają koszt nowego modułu. 
Sam przekonałem się kiedyś o tym 
reklamując nagrywarkę DVD, kiedy 
to serwisant nawet nie otworzył 
pudełka, tylko od razu wydał nowy 
egzemplarz. Oczywiście nie można 
takiego toku postępowania przyjąć 
jako reguły, a już na pewno nie 
dotyczy to prac projektowych. W ta-
kich sytuacjach wymiana elementów 
jest konieczna, choćby z tego powo-
du, że uszkodzonego (jedynego) mo-
dułu po prostu nie można zastąpić 
innym.

Z klasycznym montażem przewle-
kanym mamy do czynienia coraz 
rzadziej. Nawet amatorzy w dużej 
części odeszli już od takiej tech-
niki wykonywania obwodów dru-
kowanych. Zdarza się, że niektóre 
elementy elektroniczne występują 
w sprzedaży wyłącznie w obudowach 
SMD. Technika montażu powierzch-
niowego została opracowana głów-
nie na potrzeby produkcji seryjnej 
(pomijając aspekty czysto elektrycz-
ne), w której wykorzystywane są 
specjalne automaty. Nie oznacza 
to jednak, że elementów SMD nie 
można lutować ręcznie. Doświadcze-
ni praktycy potrafią to robić nawet 
z najbardziej „udziwnionymi” obu-
dowami, jak np. BGA. Czy jednak 

W dobie elementów 
elektronicznych przeznaczonych 
do montażu powierzchniowego 
zwykła lutownica nie zawsze 
zapewni odpowiednią jakość 

pracy. Konieczność stosowania 
wyspecjalizowanych narzędzi 

uwidacznia się jeszcze bardziej 
podczas prac serwisowych, gdy 

zachodzi potrzeba demontażu 
coraz bardziej wyrafinowanych 

elementów.

jest to możliwe najprostszą lutow-
nicą? W wielu przypadkach o powo-
dzeniu prac decydujące znaczenie 
ma nie tyle sama lutownica, co 
zastosowany grot. Inne parametry, 
takie jak: stabilizacja temperatury, 
funkcja „usypiania” stacji, szybkość 
nagrzewania do ustalonej temperatu-
ry, możliwość zakładania grota typu 
pinceta, czas potrzebny na wymia-
nę grota itp., wpływają głównie na 
komfort pracy. Sprawa komplikuje 
się nieco w przypadku demontażu. 
Tu, szczególnie gdy mamy do czy-
nienia z obudowami o znacznej licz-
bie wyprowadzeń, koniecz-
ne jest najlepiej jednocze-
sne podgrzanie wszystkich 
nóżek układu. Można to 
zrobić tylko stosując dedy-
kowany dla danego typu 
obudowy grot (rys. 1) lub 
ogrzewając wyprowadzenia 
strumieniem rozgrzanego 
powietrza. W pewnych sy-
tuacjach przydatny może 
się okazać odsysacz. 

LF–7000 dwa w jed-
nym

A m a t o r s k i e  m e t o d y 
montażu i demontażu ob-
wodów drukowanych stają 

się niewystarczające w przypadku 
prowadzenia prac na większą skalę. 
Nie od razu musimy jednak sięgać 
po zautomatyzowane linie produk-
cyjne. W przypadku prac jednost-
kowych, a nawet niewielkich serii, 
zupełnie wystarczająca może się 
okazać stacja do lutowania/rozluto-
wywania ręcznego. Przykładem ta-
kiej stacji jest LF–7000 produkowa-
na przez tajwańską firmę Xytronic. 
W rzeczywistości jest to cały zestaw 
narzędzi przydatnych, a nawet nie-
zbędnych do wykonywania monta-
żu i demontażu zarówno elementów 

Rys. 1. Grot BOX do demontażu elementów 
SMD
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przewlekanych, jak i SMD. W skład 
zestawu wchodzi:

– sterownik dwóch lutownic, za-
pewniający utrzymanie ustawio-
nej temperatury grotów, umoż-
liwiający jednoczesną pracę ze 
zwykłą rączką oraz z rączką roz-
lutowniczą, zawierający pompkę 
podciśnienia i nawiewu,

– r ą c z ka  l u t o w n i c z a  o  m o c y 
100 W,

– rączka rozlutownicza o mocy 
80 W, 

– podstawki pod wymienione wy-
żej lutownice z czyścikiem gro-
tów.
W zestawie znajduje się też in-

strukcja obsługi, kabel zasilający, 
wycior do czyszczenia grota otwo-
rowego, szczoteczka do czyszcze-
nia szklanego pojemnika, w którym 
w trakcie odsysania gromadzi się 
cyna. W pakiecie promocyjnym po-
nadto dołączono 5 różnych pincet, 

podstawkę z hol-
derem cyny, filtry 
odsysacza i alumi-
niową taśmę chło-
dzącą odsysacza. 
Jako wyposażenie 
opcjonalne można 
zamówić  r ączkę 
pincetową przezna-
czoną specjalnie do 
elementów SMD, 
rączkę  nawiewu 
gorącego powietrza, 
groty lutownicze, 
g ro ty  o tworowe, 
końcówkę pochła-
niacza oparów. 

Stacja jest wy-
konana w wers j i 

antyelektrostatycznej, jest zgodna 
z derektywami Unii Europejskiej: 
LVD i EMC, a także z dyrektywą 
2002/95/EC (RoHS). Umożliwia jed-
noczesną, niezależną pracę ze zwy-
kłą rączką lutowniczą oraz rączką 
rozlutowniczą. Na płycie czołowej 
sterownika znajdują się dwa po-
krętła służące do ustawiania tem-
peratury grota każdej z dołączonych 
lutownic. Temperatura jest zadawa-
na analogowo, tylko przez ustawie-
nie odpowiednio opisanego pokrę-
tła regulacyjnego. W stacji nie ma 
żadnego wskaźnika informującego 
o faktycznej temperaturze grotów, są 
jedynie lampki informujące o tym 
czy grzałka w danym momencie 
jest włączona. Producent zapew-
nia utrzymanie temperatury grota 
z dokładnością do ±3oC. Grzałki 
są włączane w zerze sieci energe-
tycznej, co ogranicza do minimum 
poziom generowanych zakłóceń. Po 

dłuższym czasie bezczynno-
ści stacja przełącza lutowni-
ce (każdą niezależnie) w stan 
uśpienia, obniżając ich tem-
peraturę o 1/3. Każde użycie 
rączki powoduje automatyczne 
przełączenie w stan normalnej 
pracy, dogrzewając szybko do 
zadanej temperatury. W celu 
przedłużenia żywotności grota 
zalecane jest ok. 3–minutowe 
rozgrzewanie wstępne – z tem-
peraturą ustawioną na mini-
mum – zaraz po włączeniu 
zasilania stacji. 

Pod pokrętłem ustawiania 
temperatury rączki rozlutow-
niczej znajdują się dwa wy-
prowadzenia w postaci meta-
lowych rurek. Służą one do 
dołączenia węża nadmuchu 

lub odsysacza. W centralnej części 
płyty czołowej stacji umieszczono 
wskaźnik pompy informujący o ak-
tualnym podciśnieniu odsysacza. 
Jego wartość może dochodzić do 
500 mmHg. Odsysanie jest urucha-
miane przyciskiem znajdującym się 
na rączce rozlutowujacej. Jest on 
umieszczony w wygodnym miej-
scu, nie krępuje więc ruchów pod-
czas pracy. Zassana cyna trafia do 
szklanego pojemniczka umieszczo-
nego w rączce lutownicy. Tam zo-
staje zatrzymana przez odpowiednio 
ukształtowany kawałek aluminiowej 
tasiemki, za którą znajduje się do-
datkowy filtr zabezpieczający przed 
uszkodzeniem pompki (fot. 2). Aby 
zapewnić sprawność odsysacza, ko-
nieczne jest systematyczne opróż-
nianie tego pojemnika. Czynność ta 
nie jest skomplikowana i można ją 
przeprowadzić nawet na rozgrzanej 
lutownicy. 

Jak zwykle, człowiek jest 
najważniejszy

Oprzyrządowanie stacji, zarówno 
standardowe, jak i opcjonalne, po-
zwala wykonywać różnorodne prace 
czy to montażowe, czy serwisowe. 
Jednym z czynników decydujących 
o jakości pracy jest niewątpliwie od-
powiednie „skonfigurowanie” stacji, 
czyli dobór grota i jego temperatury 
pracy, zastosowanie odsysacza lub 
nawiewu gorącego powietrza, użycie 
końcówki pincetowej, ssawki itp. 
Przykładowe groty lutownicze do 
stosowania w stacji LF–7000 przed-
stawiono na rys. 3. 

Warto pamiętać, że we wszel-
kich pracach z lutownicą obowiązu-
je generalna zasada: grot lutowni-
cy powinien być zawsze pobielony 
(pocynowany). Próba np. wyluto-
wania elementu przy użyciu rączki 
rozlutowniczej z odsysaczem przy 
„suchym” grocie jest z góry skazana 
na niepowodzenie. Cyna na pew-
no nie zostanie roztopiona w ca-
łej objętości i na całej powierzchni 
punktu lutowniczego. Próba wyjęcia 
elementu o wielu wyprowadzeniach 
skończy się w takim przypadku 
albo uszkodzeniem samego elemen-
tu, albo druku. Wykonany z wiórów 
mosiężnych czyścik znajdujący się 
na wyposażeniu standardowym sta-
cji spełnia wymagania RoHS. Waż-
ne jest też regularne opróżnianie 
pojemnika z odessaną cyną. Średnio 
zalecane jest wykonywanie tej czyn-
ności co ok. 200 odessań. 

Rys. 3. Groty lutownicze przystosowane do 
współpracy ze stacją LF–7000

Fot. 2. Pojemnik do zbierania odessanej cyny z alumi-
niową tasiemką i filtrem zabezpieczający przed uszko-
dzeniem pompki

Fot. 2. Pojemnik do zbierania odessanej cyny z alumi-
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Wydaje się, że dużo łatwiejsze 
jest lutowanie elementów, niż ich 
wylutowywanie. I w tym przypadku 
o jakości pracy będzie decydować 
nie tylko zastosowany sprzęt, ale 
przede wszystkim doświadczenie 
człowieka. Oczywiście nie bez zna-
czenia jest też rodzaj obudowy oraz 
raster wyprowadzeń montowanych 
elementów. Używając opisywanej 
stacji i grota typu mini fala, wpraw-
ny elektronik powinien sobie pora-
dzić nawet z obudowami o najgęst-
szym rastrze, jeśli tylko będzie do 
nich dostęp. Jak wiemy coraz czę-

ściej pojawiają się obudowy, w któ-
rych wyprowadzenia niestety nie 
wychodzą poza światło korpusu ele-
mentu i wówczas nawet taka stacja, 
jak LF–7000 nie na wiele się zda. 

Reasumując
Po próbach stacji LF–7000 prze-

prowadzonych w redakcji mogę 
stwierdzić, że dla użytkownika, któ-
ry wykonuje dużo prac szczególnie 
serwisowych, będzie to na pewno 
bardzo dobry zakup. Cieszyć może 
dość bogate wyposażenie standardo-
we. Niedosyt może pozostawić tyl-

ko brak na wyposażeniu stacji grota 
typu mini fala. Dla użytkowników 
planujących montaż układów scalo-
nych w obudowach SMD, powinien 
to być pierwszy dodatkowy zakup. 
Najlepiej wykonać go od razu z za-
kupem stacji. 
Jarosław Doliński, EP
jaroslaw.dolinski@ep.com.pl
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